Zápis z jednání
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 25. 11. 2019
Přítomni:
1. Jiří Uchytil

6. Pavel Vencovský

2. Jiří Svoboda

7. Miroslav Dibelka

3. Josef Matějek

8. Jaroslav Poborský

4. Pavel Švec (místopředseda)

9. Jan Veleba (předseda)

5. Josef Kott

10. Jitka Merunková (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeněk Chlád

4. Jan Mácha

2. Pavel Nožička

5. Jindřich Pospíchal

3. Blanka Veletová

6. Jaroslav Kolařík

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

3. Květa Mošnová (Asociace soukr. zem. Pelhřimov)
4. Jindřich Pospíchal (Zemědělský svaz ČR)

Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
3. Plán činnosti komise na rok 2020
4. Diskuse a různé
5. Závěr
1. Zahájení
Jan Veleba, předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými členy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
Martin Hyský okomentoval aktivity v oblasti zemědělství za rok 2019:
- Schůzka se zástupci agrární komory, zemědělského svazu a asociace soukromého
zemědělství.
- Pořádání soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině.
- Účast Kraje Vysočina na výstavě Země živitelka – prezentace potravin označených
značkou regionální potravina a dalších regionálních výrobců.
- Vyhlášení Programu z Fondu Vysočiny – Zemědělské akce (celková finanční alokace
1 mil. Kč).
- Spoluorganizace krajských dožínek v Jihlavě.
- Pravidelná setkání a schůzky se zájmovými spolky (zástupci včelařů, zahrádkářů
a chovatelů drobného hospodářského zvířectva).

-

Exkurze žáků základních škol do zemědělských podniků - přiblížení zemědělství mladé
generaci.
VYSOČINA ZETOR SHOW dne 19. 9. 2019.
Vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele vyšetření moru včelího plodu z měli na území
Kraje Vysočina.
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě.
Mlékárenské dny v Přibyslavi – na příští rok je plánována účast kraje.
Vznik přeshraniční pracovní skupiny týkající se problematiky kůrovce.
Pracovní skupina Želivka - vodárenská nádrž Švihov – dotační titul týkající se
hospodaření v ochranných pásmech vodárenské nádrže Švihov.

3. Plán činnosti komise na rok 2020
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jitka Merunková uvedla, že plán činnosti je připraven v podobné struktuře, jako v roce 2019.
Vzhledem ke konci volebního období je připraven do měsíce září. V případě potřeby může být
v průběhu roku plán činnosti doplněn o aktuální úkoly a problémy.
K návrhu plánu činnosti nebyla vznesena žádná připomínka ani návrh na doplnění. V připravené
podobě bude plán činnosti komise na rok 2020 předložen radě kraje ke schválení.
Usnesení 007/04/2019/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
V následné diskusi členů komise se vyjádřil Jiří Uchytil k rekordnímu zápornému saldu resortu
v letošním roce (přibližně 40 mld. Kč - zejména vepřové a drůbeží maso), dovozu
potravinářských komodit z Jižní Ameriky, semináři pořádaném Regionální agrární komorou
Pardubického kraje – příspěvek klimatologa a meteorologa RNDr. Radima Tolasze.
Eva Horná uvedla, že ohledně změny klimatu je možno v příštím roce uspořádat v prostorách
krajského úřadu seminář.
Josef Kott se vyjádřil ke společné zemědělské politice. Členové zemědělské komise budou
informování o výsledcích úkolu ohledně řešení zastropování, kterým byl pověřen Martin
Hlaváček.
Jaroslav Poborský informoval o problematice černé zvěře, a seznámil členy komise s oficiálním
dokumentem Ministerstva zemědělství ČR ohledně porovnání Bavorska a České republiky
v zatíženosti dobytčími jednotkami.
Jitka Merunková uvedla, že se v minulých letech zasedala pracovní skupina, kterou byl
prosazován požadavek ohledně navýšení dobytčích jednotek a podpora zpracování dřeva až do
finalizace.
Eva Horná informovala o přípravách novely zákona o myslivosti. Ohledně černé zvěře uvedla,
že Kraj Vysočina nadále pokračuje v projektu výkupu spodních čelistí prasete divokého. Na
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základě diskuse ohledně skládek dřeva na zemědělském půdním fondu přislíbila členům komise
rozeslání odpovědi na dopis ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Úkol: Rozeslat členům zemědělské komise odpověď ze Státního zemědělského intervenčního
fondu na dopis zaslaný Krajem Vysočina ohledně skládek dřeva na zemědělském půdním
fondu.
Květa Mošnová požádala Kraj Vysočina o podporu změny zákona o myslivosti s cílem posílit
práva vlastníků honebních pozemků a jejich uživatelů. Jednoduchá úprava §11, kde by bylo
výslovně řečeno, že uživatel honitby umožní výkon práva myslivosti vlastníkovi honebních
pozemků nebo jeho nájemci nebo osobě jím pověřené. Dále požádala o podporu výstavby
oplocenek s odloženou dobou výsadby. Proplacení oplocenek nevázat na ukončenou výsadbu.
Umožnit realizaci zalesnění např. do tří let po zbudování oplocenek tak, aby se podpořila
přirozená obnova a cílená dosadba.
Jaroslav Poborský vznesl podnět na prezentaci určitých informací (zpracovaných např. agrární
komorou) v novinách Kraje Vysočina.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí 20. ledna 2020, od 15.00 hodin.
5. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
Ing. Jan Veleba
předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Bc. Ing. Jitka Merunková
tajemnice Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 27. 11. 2019.
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