Zápis z jednání
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 1/2020
konaného dne 20. 1. 2020
Přítomni:
1. Jiří Uchytil

7. Miroslav Dibelka

2. Jiří Svoboda

8. Blanka Veletová

3. Josef Matějek

9. Jaroslav Poborský

4. Pavel Švec (místopředseda)

10. Jindřich Pospíchal

5. Josef Kott

11. Jan Veleba (předseda)

6. Pavel Vencovský

12. Jitka Merunková (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeněk Chlád

3. Jan Mácha

2. Pavel Nožička

4. Jaroslav Kolařík

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

3. Jiří Bartoš (OŽPZ)
4. Jindřich Pospíchal (Zemědělský svaz ČR)

Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina
3. Informace o programech Fondu Vysočiny
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 navazující na aktivity minulých let
a aktivity plánované na rok 2020:
- Výroční setkání se zástupci zemědělských neziskových organizací dne 27. 1. 2020
v Krucemburku.
- Na jednání zastupitelstva kraje v březnu 2020 by měl být vyhlášen Program z Fondu
Vysočiny „Zemědělské akce 2020“.
- Příprava soutěže pro děti ZŠ týkající se zemědělství a lesnictví na Vysočině. Pro
úspěšné řešitele bude připravena odborná exkurze.
Členové komise mohou být nápomocni při plánování a realizaci odborné exkurze v některém ze
zemědělských podniků a dále mohou pomoci s cenami pro děti do této soutěže.
- V podzimním období jsou plánovány pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ exkurze v zemědělských
podnicích.

-

Oslovení zemědělských subjektů v dubnu 2020 s nabídkou prezentace produktů na akci
Země živitelka v Českých Budějovicích.
Výstava skotu v Radešínské Svratce.
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě.
Mlékárenské dny v Přibyslavi.
Probíhá průběžná komunikace v souvislosti s hospodařením v pásmech vodní nádrže
Švihov.
V rámci propagace uveřejňovat v průběhu roku minimálně jednou za dva měsíce
v krajských novinách tematický článek věnující se aktuální zemědělské problematice.

Následně členové komise diskutovali o materiálu s názvem „Jak by měla vláda ČR řešit
v následujících letech české zemědělství“, jehož zpracovatelem je Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc,
prezident Agrární komory ČR.
Úkol: Rozeslat elektronicky členům zemědělské komise materiál „Jak by měla vláda ČR řešit
v následujících letech české zemědělství“, jehož zpracovatelem je Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.,
prezident Agrární komory ČR.
Usnesení 001/01/2020/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o řešení problematiky zemědělství v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o programech Fondu Vysočiny
Jitka Merunková a Jiří Bartoš informovali o dotačních programech Fondu Vysočiny.
Hospodaření v lesích 2019 II.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků
kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např.
použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní
porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění
stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Celkový objem finančních
prostředků činí 50 mil. Kč. Práce v rámci tohoto programu jak administrativní tak v terénu jsou
v plném proudu. Ukončení prací je do konce července 2020.
Hospodaření v lesích 2020
Vyhlášení tohoto programu je plánováno na zasedání zastupitelstva kraje dne 11. 2. 2020.
Obsah bude obdobný jako u programu Hospodaření v lesích 2019 II. Pokud bude materiál
schválen v připravené podobě, budou žádosti přijímány od 16. 3. do 16. 4. 2020. Práce bude
možno realizovat do konce března 2021. V současné době se jedná o finančních prostředcích
ve výši 30 mil. Kč.
Zemědělské akce 2020
Na zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 3. 2020 je připravován k vyhlášení program
Zemědělské akce 2020. Plánovaný objem finančních prostředků činí 1 mil. Kč. Program bude
určen na podporu a propagaci v agrárním sektoru pro nevládní neziskové organizace zabývající
se zemědělstvím.
Usnesení 002/01/2020/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
doporučuje
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radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit Programy „Zemědělské akce 2020“
a „Hospodaření v lesích 2020“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Jiří Svoboda informoval o situaci v lesích vzhledem ke kůrovcové kalamitě. Diskutována byla
i související administrativní zátěž a vynakládané finanční prostředky.
Martin Hyský pohovořil o informacích uveřejňovaných v novinách Kraje Vysočina. Dále
informoval členy komise o letáku „Brambory“. V letošním roce je plánována realizace letáku
orientovaného na med.
Na základě dotazu Jana Veleby informoval Josef Kott o situaci v zemědělství v souvislosti
s přemnožením hraboše.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí 6. dubna 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 24. 1. 2020.
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