Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 13. 4. 2010
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Ivo Rohovský

2. Jaroslav Bártl

8. Miloš Musil

3. František Kučera

9. Zdeněk Štefl

4. Lubomír Pisk

10. Jaroslav Poborský

5. Jiří Svoboda

11. Jan Joneš (tajemník)

6. Pavel Hájek (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Stanislav Šíp
Hosté:
1. Josef Matějek (člen rady kraje)
2. Vlastimil Vaněk (OAK Jihlava)
3. Michal Bratršovský (Zemědělský svaz ČR, KIS Vysočina)
4. Jaroslav Mikyna (OLVHZ)
5. Petr Bureš (OLVHZ)
6. Olga Kameníková (OLVHZ)
Program:
1. Zahájení;
2. Řešení problematiky vodního hospodářství v kraji Vysočina;
3. Řešení problematiky zemědělství v kraji Vysočina;
4. Diskuse a různé;
5. Závěr.
1. Zahájení
Pavel Hájek, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
zasedání – ten byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky vodního hospodářství v kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Jaroslav Mikyna podal informaci o strategických a koncepčních materiálech v oblasti vodního
hospodářství.
Plány oblastí povodí – plány oblasti povodí, které zahrnují území kraje Vysočina byly schváleny
zastupitelstvem kraje v listopadu 2009. Každých 6 let pak musí být aktualizovány. Závazná část
těchto plánů bude vydána formou nařízení rady kraje a návrh tohoto nařízení bude předložen
radě kraje počátkem května 2010. Programy opatření musí být realizovány do 3 let od schválení
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plánů oblastí povodí. Plány oblastí povodí jsou k dispozici na webových stránkách kraje
(www.kr-vysocina.cz) v koncepčních a strategických materiálech.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – změny zde probíhají každoročně a jsou
projednávány zpravidla na jaře a na podzim. Jedná se o zaběhnutý proces a v případě, že
záměr obce není v souladu s tímto plánem, neměla by získat žádnou dotaci. OLVHZ přistoupil
v letošním roce ke kompletní aktualizaci dat.
Na zasedání se dostavil člen komise Miloš Musil.
Jaroslav Mikyna informoval také o dotačních titulech kraje Vysočina v oblasti vodního
hospodářství.
Grantový program Čistá voda – je určen na spolufinancování studií a projektových dokumentací
obcí v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. Na rok 2010
je alokována částka 6 mil. Kč a termín přijímání žádostí byl stanoven do 30. 4. 2010. O tento
grantový program je každoročně velký zájem.
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce – určeny na spolufinancování výstaveb
a rekonstrukcí kanalizací a ČOV v obcích. Na rok 2010 je alokována částka 41 mil. Kč, která už
je však rozdělena 11 obcím a jejich svazkům.
Dotace na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi – kvůli malému
zájmu obcí o tyto dotace v letech 2006 - 2008 nebyl tento dotační titul v roce 2009 a 2010
vyhlášen.
Spolufinancování akcí zařazených do programu Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ krajem Vysočina – týká se realizace staveb
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území kraje. Kraj spolufinancuje akce ve výši
minimálně 10% rozpočtových nákladů akce.
Dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina zřízeného podle § 42 odst. 4 vodního zákona – dotace
jsou poskytovány na havárie podzemních či povrchových vod. V současné době kraj Vysočina
spolufinancuje monitoring zbytkového znečištění podzemích vod po sanaci skládky v Novém
Rychnově.
Celková výše poskytnutých dotací kraje do této oblasti se v roce 2010 snížila pod úroveň roku
2006.
Poskytl také informace o povodňové situaci v březnu 2010. Součástí podkladového materiálu je
také přehled o vývoji zásob vody ve sněhu ve vybraných povodích vodních nádrží na území
kraje Vysočina.
Následně proběhla diskuse na téma plnění závazků v oblasti odvádění a čištění komunálních
odpadních vod vůči Evropské unii.
Usnesení 008/02/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství a
doporučuje
radě kraje podporovat v následujících letech poskytování dotací v oblasti vodního hospodářství
ve stejném rozsahu jako dosud nebo vyšším.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Řešení problematiky zemědělství v kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
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Josef Matějek uvedl, že na radě kraje dne 26. 1. 2010 byla vyhlášena Výzva č. 4/2010 –
zemědělské akce. K 30. 3. 2010 bylo doručeno a vyhodnoceno celkem 22 žádostí, k podpoře
bylo navrženo 21 žádostí o dotaci v celkové výši 900 tis. Kč. Jedna žádost nesplnila podmínky
Výzvy.
Informoval také o zájmu českého obchodního řetězce o provozování mléčných automatů, které
by byly umístěny po celém kraji. Při dodržení určitých podmínek by kraj Vysočina tuto aktivitu
podpořil.
V souvislosti s přípravou projektu „Regionální potravina“ na Ministerstvu zemědělství byla
v březnu prostřednictvím Asociace krajů ČR na jednotlivé kraje rozeslána k připomínkování
Metodika pro udělování značky „Regionální potravina“. Kraj Vysočina k materiálu zaslal
připomínky, k dnešnímu dni není zpráva o vypořádání připomínek ani další informace k tomuto
programu.
Letošní výstavy Země živitelka by se měl aktivně účastnit také kraj Vysočina. Měly zde být
prezentovány také regionální potraviny a produkty.
Dne 6. května 2010 se v Jihlavě uskuteční Veletrh regionálních výrobků Vysočiny. Veletrh není
zaměřen pouze na potraviny a zemědělské produkty, součástí by měly být také regionální
produkty. Za zemědělce realizuje tuto akci Krajské informační středisko (dále jen „KIS“) a za
krajský úřad odbor regionálního rozvoje. Poukázal na malý zájem firem o tuto akci a apeloval na
KIS, aby jednali a osobně navštívili potencionální vystavovatele.
Vlastimil Vaněk doplnil informace o současném stavu zemědělství. Rozdal členům komise 2
podkladové materiály:
- Deklarace z mezinárodní konference nevládních zemědělských organizací nových
členských zemí EU;
- Komuniké z 37. setkání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky.
Proběhlo několik jednání za účelem vyrovnání podmínek pro členské země Evropské unie po
roce 2013. Jednání pokračují, ale situace je velice složitá.
Následně proběhla diskuse na téma současné situace zemědělství v kraji Vysočina
a vyrovnání podmínek pro zemědělce v členských zemích Evropské unie.
Usnesení 009/02/2010/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o vyhlášení a vyhodnocení Výzvy č. 4/2010 – zemědělské akce a
doporučuje
radě kraje podporovat v následujících letech poskytování dotací v oblasti zemědělství minimálně
ve stejném rozsahu jako dosud.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Josef Matějek informoval, že ve dnech 15. – 16. června 2010 se v Hrotovicích uskuteční
zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství.
Členové komise se usnesli, že se této komise zúčastní místopředseda Komise pro zemědělství
a životní prostředí Rady kraje Vysočina, Jiří Uchytil.
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 8. června 2010, od 14.00 hodin.
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5. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komisi a ukončil zasedání.

Pavel Hájek v. r.
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 15. 4. 2010

Číslo jednací:

KUJI 30210/2010

Číslo stránky

4

