ZÁPIS Č. 1/2021
ze zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 21. 1. 2021
Přítomni: Mgr. Roman Baran, Jan Boor, Jiří Černý, Ing. Petr Kreisinger, Jaroslav Křupala, Ing. Petr
Kubíček, Jindřich Kvapil, Jiří Löffelmann, David Pražák, Michal Rezler, Vladimír Stříbrný, Ing. Zbyněk
Vlk, Ing. Martin Volf, Ing. Tomáš Komrzý (tajemník)
Nepřítomni: Hosté: Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, MVDr. Roman Šebesta, MVDr. Jiří Plášil, Ing. Kamila
Madejová
Návrh programu zaslaný v pozvánce:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele
3. Schválení programu jednání
4. Seznámení s veterinární situací v Libereckém kraji
5. Vyhlášení Fondu ochrany vod LK, Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021
6. Poskytnutí dotace z rozpočtu OŽPZ Potravinové bance Libereckého kraje, z.s.
7. Připomínky OAK Česká Lípa k aktuální verzi Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podm. LK
8. Poskytnutí osobních údajů členů Výboru ŽPZ ZLK Asociaci soukromého zemědělství ČR
9. Různé
10. Závěr
V úvodu zasedání nebyl přítomen Ing. Kubíček. Počet hlasujících byl tedy 12.
1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil Vladimír Stříbrný, předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
LK. Pan Stříbrný přivítal přítomné členy a hosty na 1. zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021. Konstatoval, že je Výbor usnášeníschopný.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Jiří Löffelmann, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VŽPZ/1
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem zápisu z 1.
jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 pana Jiřího
Löffelmanna.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení programu jednání
Předsedající otevřel diskuzi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce. Nikdo nepodal
návrh k jeho doplnění.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VŽPZ/2
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu 1.
zasedání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Během projednávání následujícího bodu se dostavil Ing. Kubíček. Počet hlasujících se tak zvýšil na 13.
4. Seznámení s veterinární situací v Libereckém kraji
Aktuální stav problematiky prezentovali MVDr. Roman Šebesta, ředitel Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro LK (KVS) a MVDr. Jiří Plášil, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS.
V předstihu byly rozeslány informace o výskytu afrického moru prasat (AMP) a ptačí chřipky (AI) v D a PL.
Před zasedáním byly členy Výboru vzneseny na zástupce KVS dotazy, které byly tajemníkem předány
řediteli KVS.
Africký mor prasat (AMP)
Jedná se o virové vysoce nakažlivé onemocnění s vysokou úmrtností (90 %). Přežití viru v prostředí je nízké.
Přenos probíhá kontaktem, krví, přenašečem (vektorem) - hmyz sající krev, člověk, tepelně špatně
opracované potraviny. Prase divoké je bez příznaků, přeživší jedinec pak přenašeč. Prase domácí je apatické,
má horečku, krváceniny na kůži a orgánech. Onemocnění není přenosné na člověka.
Zástupci KVS seznámili na mapě LK s umístěním hospodářství prasat v LK (v členění do a nad 200 ks) a
s umístěním jatek, na kterých jsou porážena prasata. Kafilerie se nachází v Mimoni.
Prevence AMP: Nařízení mimořádných veterinárních opatření (MVO) - vymezení oblasti s intenzivním
odlovem (platnost od 16.11.2020). Pásmo je vymezeno státní hranicí s D a PL a silnicemi E 442, č. 14, č. 13
a č. 10 (Děčín, Nový Bor, Jablonné v Podještědí, Liberec, Vratislavice, Tanvald, Harrachov). Je prováděn
odběr vzorku krve a zároveň odběr vzorku na svalovčitost (Trichinella spiralis). Nálezné činí aktuálně 3.000
Kč (úhyny, autonehody). Zástřelné pak v pásmu intenzivního odlovu 2.000 Kč. Celostátní dříve vydaná
MVO platí nadále. V pásmu intenzivního odlovu se nachází 65 honiteb.
Vytváření dokumentace k identifikaci vzorku zajišťuje obec s rozšířenou působností (ORP), odbor životního
prostředí. Prostřednictvím plomb vznikají pro jednotlivé honitby číselné řady. KVS přijímá označený vzorek
včetně vyplněné žádosti o zástřelné a objednávky vyšetření (příloha MVO) s identifikačními daty střelce,
názvem a číslem honitby, datem zastřelení a dodání, číslem plomby, počtem zvířat, kategorií zvířete, druhem
odebrané tkáně, číslem a názvem katastru zastřelení zvířete.
Aktivity: KVS dlouhodobě provádí kontrolu chovů na biologickou bezpečnost (BB), aktualizuje
dokumentaci, kontroluje zajištění ochranných pracovních pomůcek (OPP) k nákazám, zajišťuje koordinaci
zásahových týmů a informační kampaně v mediích. KVS předává informace mysliveckým spolkům, ORP,
agrárním komorám, předsedům okresních sdružení Soukromých veterinárních lékařů (SVL).
Zástupci KVS konstatovali problémy s odbytem ulovených prasat.
Kritické body: Kritickými lokalitami jsou migrační koridory divokých prasat (byly představeny na mapě).
Ulovení pozitivní divočáci (přeprava, preparace). Uhynulí divočáci (včetně sražených vozidly). Porušení BB
v chovech domácích prasat (přístup divočáků k chovatelským zařízením, porušení zásad hygieny a
desinfekce, přístup nepovolaných osob, zkrmování kuchyňských odpadů). Špatné tepelné opracovaní
potravin z pozitivních kusů.
V D bylo v období 18.12.2020 - 8.1.2021 potvrzeno u divokých prasat 108 pozitivních případů AMP
(Braniborsko). V příhraničním Sasku to v tomto období byly 2 pozitivní případy AMP u divokých prasat.
Ptačí chřipka (AI, popř. HPAI)
Jedná se o virové vysoce nakažlivé onemocnění s vysokou úmrtností. Vnímaví jsou volně žijící ptáci i ptáci v
chovech. Přenos probíhá sekrety a exkrety. U volně žijící ptáků se onemocnění projevuje horším výživným
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stavem, celkovou slabostí a úhyny. V chovech pak poklesem snůšky, infekcemi dýchacích cest, špatným
výživným stavem, sníženým příjmem krmiva, výtoky a úhyny.
Původci onemocnění jsou viry H5N1 (patogenní pro člověka) a H5N8. LK se nachází mimo hlavní migrační
koridory volně žijících ptáků. Větší zimoviště ptactva se na území LK nenacházejí. Nejsou zde žádné
velkochovy vodní drůbeže. Pouze 4 velkochovy hrabavé drůbeže (haly bez výběhu) - Jablonné v Podještědí
(cca 29.300 ks), Brniště (cca 63.000 ks), Bělá u Staré Paky (cca 50.000 ks) a Postřelná (cca 2.300 ks). Dále
pak drobnochovy hrabavé a vodní drůbeže.
Aktivity: KVS dlouhodobě kontroluje chovy na BB, aktualizuje dokumentaci, zajišťuje OPP k nákazám a
koordinaci zásahových týmů.
Kritické body: Migrující volně žijící ptáci. Porušení BB v chovech (přístup volně žijících ptáků, výběhy,
krmivo mimo budovy, nechráněné stelivo, porušení zásad hygieny a desinfekce). ZOO Liberec je vzhledem
ke způsobu chovu rizikovým zařízením (je zde třeba zvýšit intenzitu hygienických opatření).
V D bylo v chovech drůbeže v období 18.12.2020 - 8.1.2021 potvrzeno 22 ohnisek HPAI H5N8. Z toho dvě
ohniska v regionu Leipzig (cca 75 km od CZ hranic). V PL bylo v chovech drůbeže v tomto období
potvrzeno 8 ohnisek HPAI H5N8. Z toho dvě ohniska v regionu Klodzki (cca 15 km od CZ hranic).
Dopady AMP a AI: Likvidace všech zvířat v ohnisku. Stanovení ochranných pásem. Vysoké náklady na
likvidaci nákazy. Omezení přepravy zvířat, obchodu se zvířaty a obchodu s výrobky v národním i
mezinárodním měřítku. Omezení pohybu osob. Vysoké ekonomické ztráty ve všech oblastech zemědělské
výroby a obchodu s potravinami. V případě H5N1 možnost onemocnění lidí (až pandemie).
Počty odlovených divokých prasat po zvýšení zástřelného (po 16.11.2020)
Měsíc
Nalezených ks
Zastřelených ks
Poznámka
listopad 2020
7 (*5)
101
* r. 2019
prosinec 2020
9 (*3)
233
*r. 2019
leden 2021 (do 21.1.)
0 (*0)
147
*r. 2019
Testování ulovených divokých prasat na trichinelózu
Před rokem došlo ke zrušení provádění testů na trichinelózu v liberecké laboratoři. Vzorky se nyní
odesílají do Prahy. Vznikla tak delší prodleva mezi odevzdáním vzorku a informací o výsledku testu. Nutná
doba uskladnění zvěřiny se tak v některých případech dostala na maximální únosnou hranici.
MVDr. Šebesta uvedl, že tento problém je s mysliveckou veřejností dlouhodobě diskutován. Konstatoval, že
vyšetření na trichinelózu je zákonnou povinností. Svoz vzorků provádí Státní veterinární ústav každý všední
den. Vyšetření o víkendech se provádí pouze při nákazové situaci. Urychlení předání informace o výsledku
vyšetření se provádí zasláním e-mailu či SMS. Změna v této věci není v budoucnosti předpokládána. MVDr.
Plášil doplnil, že trichinelóza je onemocnění přenosné na člověka, neléčitelné, smrtelné a velmi bolestivé. Je
třeba tedy postupovat velmi obezřetně. Vyšetření je prováděno zdarma.
Tularemie zajíců 2020
Jedná se o nebezpečnou zoonózu (nemoc přenosnou na člověka). Původcem je bakterie Francisella tularensis.
Zdrojem nákazy jsou zajíci, krev sající hmyz, voda i prostředí. Rizikem infekce člověka jsou krev sající
hmyz (komáři, klíšťata), kontakt s nakaženými zvířaty (manipulace se zvěřinou), potraviny a voda. Od roku
2012 probíhá pasivní monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřováni uhynulí a ulovení zajíci s podezřením na
tuto nákazu. V roce 2020 bylo onemocnění v LK zaznamenáno v Bystré nad Jizerou (17.3.2020) a
v Kundraticích (Semilsko, 4.11.2020).
Zdravotní stav včelstev v LK
Nový výskyt moru včelího plodu nebyl v roce 2020 na území LK zaznamenán. V roce 2020 byla však v LK
zjištěna 3 ohniska hniloby včelího plodu: Víchová nad Jizerou (13.5.2020), Horní Branná (1.6.2020) a Horní
Štěpanice (2.6.2020). Hniloba včelího plodu způsobuje mezerovitost v plástech. V sousedních buňkách se
typicky nachází “pelmel” vajíčka i nezavíčkované larvy různého stáří. Pozorovací období při zjištění výskytu
této nákazy bylo zkráceno z 12 na 6 měsíců.
Výskyt hrabošů v LK v roce 2020 (případné kalamitní stavy)
Tato problematika nespadá do činnosti KVS. Dotaz byl tedy předán na Regionální agrární radu LK.
V okresech Liberec a Jablonec nad Nisou byla situace v roce 2020 dle sdělení předsedy společné Okresní
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agrární komory (OAK) Ing. Jiřího Sameše uspokojující. Na Semilsku (sdělení pana Pražáka) a Českolipsku
(dle Ing. Volfa a Ing. Kubíčka) byla situace také uspokojující.
Ing. Komrzý informoval, že na území CHKO musí AOPK a mimo CHKO pak KÚLK, OŽPZ vydat výjimku
k aplikaci jedu, a to z důvodu možného ohrožení chráněných druhů živočichů, např. dravců. V roce 2020
OŽPZ žádnou žádost o takovouto výjimku nepřijal. Obdobná situace je předpokládána i u AOPK. LK je na
tom dle sdělení pracovníků oddělení ochrany přírody a krajiny OŽPZ výrazně lépe než jiné kraje.
Diskuse:
Křupala - Vyjádřil potřebu zjištění vlivu zvýšeného zástřelného (od 16.11.2020) na počty odlovených kusů
divokých prasat porovnáním s počty kusů, které byly odloveny ve stejných měsících předchozího roku.
Odpověď Šebesta - Uvedl, že KVS může tato data získat pouze dle počtu vyšetření na trichinelózu. Všechna
tato vyšetření však nejsou prováděna prostřednicím KVS a data by tak byla nepřesná.
Vlk - Vznesl dotaz na cíl odlovu divokých prasat v nepostižených oblastech. Vyprázdněná nika se v přírodě
zaplňuje. Odpověď Šebesta - Cílem je omezit přemnožení populace. Omezit kontakty při migraci. Je
dokázáno, že při nižším počtu jedinců v populaci migrují zvířata na menší vzdálenosti. Uvedl, že prevence se
skládá z více opatření. Informoval, že KVS dozoruje a monitoruje také situaci v restauračních zařízeních
(zpracování zvěřiny). Ve spolupráci s Celní správou provádí kontrolu přepravy případných patogenních
dodávek z rizikových oblastí (především PL). Konstatoval, že AMP může náhle přeskočit i stovky km (např.
převozem dostatečně tepelně nezpracovaných částí těl divokých prasat). Je třeba území ČR striktně chránit,
dopady zavlečení nákazy by byly obrovské.
Vlk - Vznesl dotaz k AI. V prezentaci bylo uvedeno, že výběhy jsou rizikové, což je však proti současným
trendům chovu. Odpověď Šebesta - Výběhy by měly být především chráněny před kontaktem s divoce
žijícími ptáky. Chovatelé by měli krmit mimo výběhy, tak aby to divoké ptactvo nelákalo. Chovatel musí
bedlivě sledovat zdravotní stav hejna. Měl by omezit vše, co přichází z vnějšího prostředí (např. sláma).
Ing. Kubíček opustil v průběhu diskuse zasedací prostory. Počet hlasujících tak opět klesl na 12.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VŽPZ/3
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí aktuální veterinární
situaci v Libereckém kraji.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

5. Vyhlášení Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva a návrh znění Vyhlášení programu k předkládání
žádostí o dotaci pro rok 2021. Další informace poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Zřízení Fondu ochrany vod Libereckého kraje (FOV) vychází z ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), na základě kterého
má LK povinnost vytvořit rezervu finančních prostředků na opatření k nápravě v případě ekologické
havárie. Dále dle § 88g vodního zákona vyplývá, že zdrojem finančních prostředků FOV jsou poplatky
za odběr podzemní vody odebrané na území LK. Tyto prostředky mohou být použity pouze na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v LK.
Předmětem projednání je vyhlášení Programu vodohospodářských akcí (PVA) pro rok 2021 v rámci FOV a
jeho podmínek pro podání žádostí o poskytnutí dotace. Program je určen pro obce do 4.000 obyvatel
v působnosti LK nebo svazky obcí v působnosti LK. Cílem programu je obnova a modernizace stávající
vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (čistíren odpadních vod, kanalizačních a
vodovodních řadů, vodárenských objektů, náhradních zdrojů pitné vody). Akce musí být v souladu s Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací LK (PRVK). V případě splnění základních kritérií je poskytnuta účelová
investiční dotace až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů akce, max. však 1.800.000 Kč.
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V podmínkách pro rok 2021 jsou navrhovány tyto úpravy:
Změna oproti roku 2020 spočívá ve snížení předpokládaného celkového finančního objemu z 20.000.000 Kč
na 15.000.000 Kč z důvodu schválení záměru finanční spoluúčasti LK v roce 2021 při realizaci výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí: Vítkovice, Velký Valtinov, Okna a Benecko (realizátor
Vodohospodářské sdružení Turnov). Tito žadatelé uspěli v dotačním řízení Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP), v rámci Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 4/2019: Vodovody a
kanalizace a získali na své projekty dotace v řádu desítek milionů. Vzhledem k malým rozpočtům obcí je
však velkým problémem uhradit vlastní podíl. LK tak uhradí část jejich vlastního podílu (max. polovinu).
Tato podpora bude provedena formou tzv. individuálních dotací v r. 2021. Zapojení LK do kofinancování
bylo schváleno ZK (usn. č. 345/20/ZK dne 22.9.2020).
Vzhledem k tomu, že je předpokládán podobný zájem o dotace z PVA jako v předchozích letech (v r. 2020
přijato celkem 23 žádostí s celkovým požadavkem 25,5 mil Kč.; podpořeno 21 žádostí v celkové výši 22,5
mil. Kč), tedy převis požadavku nad finanční alokací programu, je navržena podpora pouze pro realizaci
staveb (nikoliv zpětné proplácení nákladů spojených se zajištěním projektových dokumentací) a dále je
navrženo snížení maximální výše dotace ze 2.000.000 Kč na 1.800.000 Kč. Pokud i přesto letos bude převis
sumy požadovaných částek nad finanční alokací programu, pak se po vyhodnocení všech žádostí přistoupí
k poměrovému snížení výše dotace všem žadatelům.
Vyhlášení programu v předloženém znění je navrhováno na 26.2.2021. Sběr žádostí by probíhal od 29.3. do
16.4.2021. Předpokládaný celkový finanční objem pro toto vyhlášení programu je nyní 15.000.000 Kč.
Hodnocení žádostí a návrh přidělení podpory Výborem ŽPZ proběhne 20.5.2021. Schválení návrhu RK a ZK
bude probíhat průběžně (7/2021 - 11/2022), dle toho jak rychle žadatel provede výběrové řízení na
zhotovitele stavby a doloží požadované podklady k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Diskuse:
Löffelmann - Vyjádřil nespokojenost s výší navrhované alokace PVA. Dle něho by neměla klesnout pod
částku získanou z poplatků za odběry podzemních vod (18 mil. Kč). Vyjádřil pochopení k finanční
spoluúčasti LK (úhrada částí vlastních podílů malých obce k dotacím ze SFŽP, z Národního programu ŽP blíže viz výše). Souhlasí se snížením maximální hranice podpory na 1.800.000 Kč. Nesouhlasí však se
snížením alokace na 15.000.000 Kč. Uvedl, že LK je jedním z krajů ČR s nejhorší vodohospodářskou
infrastrukturou. Konstatoval, že při rozdělování hospodářského výsledku bude možné alokaci navýšit.
Pražák - Podpořil vyjádření pana Löffelmanna. Madejová - Doplnila, že finanční alokaci PVA pro rok 2021
je možné kdykoliv před vlastním hodnocením navýšit. Židek - Konstatoval, že možnost navýšení určitě
existuje, jednání členů RK budou zahájena příští týden (od 25.1.2021).
Volf - Uvedl, že se podílí na přípravě rozpočtu Města Česká Lípa. Konstatoval, že propady v tomto rozpočtu
nedosahují ve srovnání s předchozím obdobím 25 %, pohybují se pouze kolem 5 %.
Šádková - Uvedla, že rozpočet je již schválen. Zmínila se o velmi špatném stavu vodohospodářské
infrastruktury v obcích, pro které je v roce 2021 předpokládáno poskytnutí spoluúčasti LK. Z důvodu malých
rozpočtů nemají malé obce možnost velké dotační programy s finanční spoluúčastí bez pomoci LK využít.
Konstatovala, že některé kraje výrazně navyšují prostředky na rozvoj vodohospodářské infrastruktury
z vlastních rozpočtů, nad rámec finančních částek získaných za odběry podzemních vod.
Vlk - Uvedl, že část prostředků byla z PVA přesunuta na spoluúčast projektů na rozvoj vodohospodářské
infrastruktury. Účel podpory se tak nezměnil. Pro něho je důležitá celková částka do této oblasti.
Křupala - Zdůraznil problém malých obcí při financování rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Vedle
chybějících finančních prostředků je problematické i zajištění administrace dotací.
Löffelmann - Uvedl, že v minulosti bylo postupováno tak, aby spoluúčast LK na projektech malých obcí na
rozvoj vodohospodářské infrastruktury nebyla na úkor alokace v PVA.
Židek - Vyjádřil souhlas s připomínkami. Připomněl však velké množství požadavků na rozpočet LK.
Černý - Konstatoval, že zatím není známa přesná výše dopadu daňových změn na rozpočet LK. Navrhl řešit
navýšení alokace po vyjasnění této situace.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VŽPZ/4
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání souhlasí
s podmínkami a vyhlášením Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje,
Oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021 včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotaci a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení těchto
materiálů. Výbor životního prostředí a zemědělství zároveň požaduje po členu Rady Libereckého kraje
Václavu Židkovi zajistit navýšení alokace Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021 o min. 3 mil. Kč,
a to v rámci zapojení vyšších daňových příjmů do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Poskytnutí dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Potravinové bance
Libereckého kraje, z. s.
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace poskytla
pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Předmětem materiálu je projednání poskytnutí dotace z rozpočtu OŽPZ společnosti Potravinová banka LK,
z.s., a to ve výši 300.000 Kč. Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet kraje pro rok
2021. Předmět, příjemce a výše podpory jsou již součástí schváleného rozpočtu OŽPZ 2021 (usn. č.
72/VI/20/ZK ze dne 22.12.2020).
Potravinová banka LK (PB) je neziskovou organizací, jejíž činnost je závislá na dotacích: státních (MZe ČR),
krajských a dalších (Statutární město Liberec, Česká federace potravinových bank, z.s.). Z hlediska
financování činnosti PB je vždy problematické první čtvrtletí roku, kdy vzniká časová prodleva v souvislosti
s administrací žádostí pro daný rok na příslušných úřadech. LK se snaží vyjít žadateli vstříc, a proto
předkládá dotaci k rozhodnutí v ZK již v lednu 2021.
Činnost PB přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025 (POH),
zejména pak k plnění hlavního cíle Programu předcházení vzniku odpadů, kterým je: 3.1.2.1 Koordinovaným
a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování
produkce odpadů. A dále k plnění dílčích cílů POH: 3.1.2.1 g) Věnovat maximální pozornost odpadům
z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového
cyklu. 3.1.2.1 j) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
Cílem PB je zajištění provozu a zkvalitnění administrativních a logistických procesů při získávání a distribuci
přebytků potravin. Záměrem projektu je omezit plýtvání potravinami a napomoci potřebným. Potravinová
pomoc je určena klientům sociálních služeb na území LK. Jedná se o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé
životní situaci. Současně projekt šetří ŽP tím, že zpracovává přebytky, které by se jinak musely likvidovat.
PB získává zdarma potraviny od prvovýrobců, z obchodních řetězců i z veřejných sbírek. Skladuje je, třídí a
následně na základě odběratelské smlouvy rozděluje neziskovým organizacím poskytující sociální služby.
V roce 2020 poskytl LK na daný projekt finanční prostředky ve stejné výši, tedy 300.000 Kč.
Diskuse:
Šádková - Připomněla prezentace činnosti PB na zasedáních Výboru v předchozích letech Mgr. Merglovou a
panem Vlčkem.
Židek - Uvedl, že v roce 2020 PB zachránila 219 tun potravin.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VŽPZ/5 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/b.23)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání souhlasí
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a
zemědělství 2021, Potravinové bance Libereckého kraje, z. s. ve výši 300.000 Kč na projekt pod názvem
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Potravinová banka Libereckého kraje. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého
kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této podpory.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Po hlasování se do zasedací místnosti vrátil Ing. Kubíček. Počet hlasujících se tak zvýšil na 13.
7.

Připomínky Okresní agrární komory Česká Lípa k aktuální verzi Akčního plánu adaptace na
změnu klimatu v podmínkách LK

Členům Výboru byly v předstihu zaslány následující podklady: Připomínky k návrhové části materiálu od
OAK Česká Lípa, doplnění těchto připomínek členem Výboru ŽPZ Ing. Zbyňkem Vlkem a harmonogram
zpracování dokumentu. Členové Výboru byli dále informováni, že kompletní materiály k přípravě
dokumentu jsou k dispozici na https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/sucho-a-retence-vody. Ing. Kubíček,
předseda OAK Česká Lípa a člen Výboru ŽPZ připravil návrh připomínek k aktuální verzi Akčního plánu
adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK. Ty byly podpořeny materiálem Ing. Vlka.
Ing. Kubíček předložil následující návrh stanoviska Výboru ŽPZ:
Výbor ŽPZ ZLK vítá projekt Akčního plánu adaptace na změny klimatu v podmínkách LK. Výbor hodnotí
velmi pozitivně výsledky dosavadního úsilí zpracovatelů, systematický a koncepční přístup k této
problematice. Výbor považuje navrhovaná opatření, v jejich většině a celku, za velmi pozitivní první krok
k uskutečňování politiky trvale udržitelného rozvoje nejen LK. Výbor vítá ustavení Komise Rady LK, jež by
měla dohlížet na uskutečňování přijaté strategie a doporučuje úzkou spolupráci mezi Výborem a Komisí.
Konkrétní doporučení Výboru ŽPZ:
Výbor na svém jednání přijal následující doporučení a stanoviska k návrhu textu dokumentu:
1. Opatření v návrhové části dokumentu se nedostatečně věnují využití unikátního potenciálu zemědělství a
lesnictví v předcházení vzniku nepříznivých dopadů klimatických změn. Lesnictví a zemědělství jsou díky
fotosyntéze odvětvími s mimořádnou schopností se podílet na pohlcování CO2 na naší planetě. Proto by
opatření v této oblasti měla definovat cesty, jak služby farmářů a lesníků lépe využít k efektivnějšímu
pohlcování C02 rostlinami, vytváření uhlíkových skladů v půdě i pod zemí a ochlazování krajiny
zadržováním vody v půdě.
2. V této souvislosti dokument ignoruje příspěvek užitkových zvířat (přežvýkavců) k zúrodňování půdy,
zadržování vody v krajině, ukládání uhlíku v rostlinách a budování uhlíkových skladů.
3. Jakákoli navrhovaná opatření v oblasti lesnictví a zemědělství musí vycházet z koncepce prosperity těchto
odvětví. Pakliže platí, že klimatické změny je možné řešit i prostřednictvím zemědělské a lesnické
politiky, tak zároveň musí platit, že bez prosperujících farmářů a lesnických společností či motivovaných
myslivců, není možné s úspěchem žádnou takovou politiku realizovat. Zhoršíme-li ekonomické postavení
farmářů a lesníků, likvidujeme tím partnery pro realizaci příslušných „klima - opatření“ a poskytovatele
žádoucích „klima - zlepšujících“ služeb. Naopak musíme připravit taková opatření, jež by, všechny
zájmové osoby podílející se na řádném fungování krajiny, více podpořily a motivovaly.
4. Dokument se nevypořádal s problémem chybných a eticky pokřivených předpokladů oficiálních
klimatických výpočtů, jež falešně řadí obor zemědělství mezi klimatické hříšníky. Takové pojetí může
vést k nesprávným závěrům a je pak, ve svých důsledcích, v rozporu s principy udržitelnosti života.
RNDr. Šádková seznámila přítomné s harmonogramem zpracování dokumentu a konstatovala, že připomínky
Ing. Kubíčka budou zpracovateli materiálu v rámci připomínkového řízení vypořádány. Návrh znění
materiálu bude Výboru ŽPZ předložen po ukončení připomínkového řízení na příštím zasedání Výboru ŽPZ
dne 18.2.2021 (před jeho předložením do ZK dne 23.2.2021).
Diskuse:
Pražák - Vrátil se k otázce projednávané na prosincovém zasedání Výboru ŽPZ - zástupci agrárního sektoru
v Komisi Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu. Židek - Uvedl, že v pátek 22.1. má jednání
s předsedou Regionální agrární rady LK Ing. Erlebachem, na které s ním tuto záležitost projedná.
Volf - Vyjádřil podporu zařazení Ing. Erlebacha do této Komise.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/VŽPZ/6
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí náměty Okresní
agrární komory Česká Lípa k aktuální verzi Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách
Libereckého kraje. Výbor životního prostředí a zemědělství podporuje zapracování těchto námětů do
dokumentu. Připomínkami k tomuto materiálu a s tím souvisejícím usnesením vůči Zastupitelstvu
Libereckého kraje se bude Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje zabývat
po projednání tohoto dokumentu v Komisi Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu, a to
s důrazem na vypořádání námětů předložených OAK Česká Lípa v rámci připomínkového řízení.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

8. Poskytnutí osobních údajů členů Výboru životního prostředí a zemědělství ZLK Asociaci
soukromého zemědělství ČR
Na KÚLK byl dne 4.1.2021 doručen e-mail Mgr. Tomáše Zavadila z Asociace soukromého zemědělství ČR
s žádostí o poskytnutí kontaktních údajů (e-mail a tel.) členů Výboru životního prostředí a zemědělství ZLK
za účelem sestavení databáze zástupců krajských samospráv, jejichž agenda se týká zemědělství.
Z důvodu porušení Zákona o ochraně osobních údajů a zároveň GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů) je
k poskytnutí těchto údajů nutný souhlas každého dotčeného člena Výboru.
K této žádosti proběhla mezi členy Výboru diskuse s následujícím závěrem: Výbor žádá Asociaci
soukromého zemědělství ČR o komunikaci s členy Výboru ŽPZ ZLK prostřednictvím tajemníka Výboru
ŽPZ ZLK, jehož kontakty jsou zveřejněny na www.kraj-lbc.cz. Nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů.
9. Různé
Tajemník Výboru informoval o doporučení Porady uvolněných radních k úpravě Jednacího řádu pro Výbory
Zastupitelstva LK - jeho rozšíření o možnost účastnit se jednání Výborů videokonferenčně, a to pouze v době
nouzového stavu po předchozím odsouhlasení předsedou Výboru. Bude-li tato změna schválena ZK, bude
nové znění Jednacího řádu pro Výbory Zastupitelstva LK předloženo Výboru ŽPZ na vědomí.
Kreisinger - Doplnil informaci k problematice škod způsobených hrabošem polním. Uvedl, že po zalesnění
holin vzniklých kůrovcovou kalamitou vznikne pro hraboše ideální prostředí a lze předpokládat problémy.
10. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Liberec, dne 21.1.2021
Zapsal:

Ing. Tomáš Komrzý
tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis ověřil: Jiří Löffelmann
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Vladimír Stříbrný
předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
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