Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 1/2019
konaného dne 8. 1. 2019
Přítomni:
1. Milan Brychta

4. Jaromír Kalina

2. Lucie Vichrová (předsedkyně)

5. Hana Hodáčová

3. Karel Malinský

6. Jan Joneš (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. František Kučera

6. Bohumír Nikl

2. Zdeněk Ryšavý

7. Martin Malina

3. Josef Myslivec

8. Josef Herbrych

4. Ludmila Řezníčková

9. Jan Zimmermann

5. Atila Koncz (místopředseda)

10. Mária Pilková

Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Martin Kukla (člen rady kraje)
3. Eva Horná (OŽPZ)

4. Jaroslav Mikyna (OŽPZ)
5. Radek Zvolánek (OŽPZ)

Program:
1. Exkurze na vodních dílech v okolí Jihlavy souvisejících se zásobováním jihlavské
aglomerace pitnou vodou – vodárenská nádrž Hubenov, Jedlovský přivaděč, čerpací
stanice Rantířov, vodárenské rybníky, úpravna vody Hosov
2. Zahájení
3. Programy Fondu Vysočiny
4. Diskuse a různé
5. Závěr
1. Exkurze na vodních dílech v okolí Jihlavy
Pro členy Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina byla připravena exkurze na vodních
dílech v okolí Jihlavy souvisejících se zásobováním jihlavské aglomerace pitnou vodou –
vodárenská nádrž Hubenov, Jedlovský přivaděč, čerpací stanice Rantířov, vodárenské rybníky
a úpravna vody Hosov. Během exkurze se členům komise věnovali zástupci Povodí Moravy, s.p.
a Vodárenské akciové společnosti, a.s.
2. Zahájení
Lucie Vichrová, předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina, přivítala
všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že
komise není usnášeníschopná. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
3. Programy Fondu Vysočiny
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Ve Fondu Vysočiny byly v gesci odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2019
vyhlášeny zastupitelstvem kraje dne 11. 12. 2018 programy Stavby ve vodním hospodářství
2019 a Odpady a ekologická výchova 2019 (projednáno na zasedání komise dne 20. 11. 2018).
Do Fondu Vysočiny jsou v gesci odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2019 dále
navrhovány programy Čistá voda 2019, Zemědělské akce 2019 a Hospodaření v lesích 2019.
Radek Zvolánek okomentoval připravený program:
Čistá voda 2019 – jedná se o pokračování stávajícího grantového programu Čistá voda, který je
každoročně vyhlašován od roku 2002. Je navržena podpora zpracování projektových
dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany
před povodněmi nebo suchem ve třech podprogramech. Celková finanční alokace je navržena
ve výši 7 mil. Kč. Příjem žádostí bude v termínu 4. 3. - 25. 3. 2019.
Členové komise obdrželi návrh výzvy k předkládání projektů programu Čistá voda 2019
(podkladový materiál Kžp-01-2019-03, př. 1), který bude předložen na jednání zastupitelstva
kraje dne 29. 1. 2019.
Jan Joneš okomentoval další připravené programy v gesci OŽPZ:
Zemědělské akce 2019 – tento program navazuje na bývalé Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství. Podpora bude
poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících se činnostmi spojenými
s prvovýrobou zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU za
účelem zvyšování efektivity a produktivity práce. Grantový program je zatím v rozpracovanosti
a bude řešen na jednání komise pro zemědělství.
Hospodaření v lesích 2019 – celková finanční alokace je navržena ve výši 7,5 mil. Kč. Program
obsahově naváže na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
hospodaření v lesích č. 08/18. Účelem je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků
kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem).
Grantový program bude též řešen na jednání komise pro zemědělství.
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na čtvrtek 11. dubna 2019, od 14.30 hodin.
5. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání.
Ing. Lucie Vichrová
předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Ing. Jan Joneš
tajemník Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 9. 1. 2019.
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