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Zápis č. 3 ze zasedání Výboru životního prostředí
a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 25. 3. 2021
Přítomno:

13 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny
(z toho 3 distančně - Ing. Martin Volf, Ing. Petr Kubíček, Jiří Löffelmann)

Omluveni:

-

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Mgr. Tomáš Vaško, Mgr. Zdeněk Hluštík,
Bc. Jaroslav Křepel, Ing. Michaela Putíková, Ing. Zuzana Hellerová,
Mgr. Olga Merglová (omluvena), Ing. Kamila Madejová

Ověřovatel:

Mgr. Roman Baran

1. Zahájení
Zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje zahájil
jeho předseda Vladimír Stříbrný. Přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že Výbor je
usnášeníschopný. Uvedl, že na posledním zasedání Výboru nebyly uděleny žádné úkoly a tudíž
není třeba provádět jejich kontrolu.
V úvodu zasedání se distančně neúčastnil Ing. Kubíček. Počet hlasujících byl tedy 12.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Roman Baran, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/16
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 3. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Romana Barana.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Distanční hlasování:
Hlasoval: 2
Pro: 2
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

3. Schválení programu jednání
Členům Výboru a pozvaným hostům byl v pozvánce zaslán následující návrh programu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele
3. Schválení programu jednání
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Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Závazek spolufinancování projektu Revitalizace dolního centra Liberce - vegetační střecha
na parkovacím domě
6. ZR - RO č. 80/21 - úprava kapitoly 917 08 - Transfery, OŽPZ - Nábytková banka LK
7. Poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu OŽPZ
8. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství LK za rok 2019
9. Jmenování hodnotících komisí Výboru ŽPZ k dotačním programům DFLK,
Oblast 8. Životní prostředí a zemědělství
10. Různé
11. Závěr
4.
5.

Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Nikdo nepodal návrh k jeho úpravě.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/17
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 3. zasedání v roce 2021.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Distanční hlasování:
Hlasoval: 2
Pro: 2
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 12 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

4. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Vzhledem k rozsahu příloh
důvodové zprávy jim byl zaslán odkaz, kde jim byly tyto přílohy k dispozici. Další informace
prezentovali Mgr. Tomáš Vaško, odborný pracovník odboru územního plánování a stavebního
řádu a Mgr. Zdeněk Hluštík, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ).
KÚLK, OÚPSŘ pořídil v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje
LK (AZÚR LK č. 1), která byla zpracována na základě schválené Zprávy o uplatňování ZÚR
LK v uplynulém období a schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu AZÚR LK č. 1.
Pořízení závazné krajské územně plánovací dokumentace, Zásad územního rozvoje LK (ZÚR
LK), je povinnost, která vyplývá všem krajům ze stavebního zákona. ZK rozhodlo o vydání
stávajících ZÚR LK formou opatření obecné povahy usn. č. 466/11/ZK ze dne 13.12.2011.
ZÚR LK nabyly účinnosti dne 22.1.2012.
V souladu s ustanoveními § 42 stavebního zákona a na základě nových informací o území KÚ
LK OÚPSŘ zpracoval, projednal a upravil Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR LK v uplynulém
období (Zpráva ZÚR LK), který byl následně schválen ZK. Schválená Zpráva ZÚR LK
konstatovala, že není třeba pořídit nové ZÚR LK, ale postačí jejich aktualizace. Zpráva ZÚR
LK byla dle § 37 odst. 1 staveb. zákona zadáním pro zpracování Aktualizace č. 1 ZÚR LK
(AZÚR LK č. 1) a Vyhodn. vlivů AZÚR LK č. 1 na udrž. rozvoj území (Vyhodnocení URÚ).
Společné jednání o Návrhu AZÚR LK č. 1 a o Vyhodnocení URÚ s dotčenými orgány,
sousedními kraji a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ve smyslu § 37 odst. 2 a odst. 5
stavebního zákona se konalo dne 9.10.2015. V rámci stanoviska Ministerstvo dopravy (MD)
uplatnilo mimo jiné i požadavek vymezit v AZÚR LK č. 1 pro kapacitní silnici S5 (silnici I/35),
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úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko pod Troskami - hranice LK (Úlibice), místo územní
rezervy nový návrhový koridor.
Zapracování požadavku MD bylo takovým zásahem do obsahu AZÚR LK č. 1, že bylo třeba
ve smyslu § 38 odst. 3 stavebního zákona pořídit Nový návrh AZÚR LK č. 1 pro společné
jednání a tím opakovat tuto etapu. Před zpracováním Nového návrhu AZÚR LK č. 1 bylo dle
§ 38 odst. 3 stavebního zákona nezbytné zpracovat, projednat s dotčenými orgány a schválit
tzv. Pokyny pro zpracování Nového návrhu AZÚR LK č. 1 (Pokyny). ZK schválilo Pokyny dne
29.8.2017 (usn. č. 342/17/ZK).
Společné jednání o Novém návrhu AZÚR LK č. 1 a o Vyhodnocení URÚ se konalo s dotčenými
orgány, sousedními kraji a MMR dne 9.8.2018.
Veřejné projednání Návrhu AZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení URÚ proběhlo 23.7.2020. Následně
proběhlo vyhodnocení obdržených stanovisek dotčených orgánů a uzavírání dohod
k vypořádání záporných stanovisek mezi OÚPSŘ a jednotlivými dotčenými orgány. Souběžně
probíhalo zpracování vypořádání všech připomínek obdržených k návrhu AZÚR LK č. 1
a Vyhodnocení URÚ ve všech etapách pořizování AZÚR LK č. 1 a zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách k návrhu AZÚR LK č. 1 pro veřejné projednání.
Celkem bylo k AZÚR LK č. 1 uplatněno 103 připomínek a 11 námitek. Námitky se týkaly
převážně koridorů dopravní a technické infrastruktury a bylo v nich požadováno např. ponechat
územní rezervu pro tunel pro krajskou silnici pod Ještědským hřbetem nebo upravit koridor pro
vedení VVN 110 kV z Nového Boru do Varnsdorfu.
Nejvíce připomínek bylo uplatněno ke koridoru pro vedení VVN 110 kV z Nového Boru
do Varnsdorfu. V těchto věcně shodných připomínkách bylo z důvodu ochrany přírody
a krajiny požadováno zúžení koridoru a stanovení technického podzemního (kabelového)
řešení v lokalitě Skalka v Arnultovicích u Nového Boru. Požadované technické řešení (tzv.
subvarianta podzemní jih) však bylo v rámci procesu EIA odborně vyhodnoceno z hlediska
vlivů na ŽP a veřejné zdraví až jako třetí nejlepší. Koridor pro vedení VVN 110 kV z Nového
Boru do Varnsdorfu je v Návrhu AZÚR LK zpracován kompromisním způsobem. Vzhledem
k možné podrobnosti ZÚR LK koridor nepředjímá a nemůže předjímat technické řešení a na
základě výsledků EIA je v této lokalitě rozšířen tak, aby umožňoval více možných řešení a
umožňoval tak najít řešení přijatelné pro město Nový Bor i oprávněného investora. Kromě
subvarianty podzemní jih, požadované v připomínkách, je podle návrhu AZÚR LK č. 1 možné
realizovat i subvarianty nadzemní jih a nadzemní sever, které byly v rámci posouzení EIA
hodnoceny z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví jako nejlepší, nebo
i subvariantu podzemní střed.
Výsledky veřejného projednání byly vyhodnoceny tak, že nebude nutné provádět podstatné
úpravy návrhu AZÚR LK č. 1, které by si vyžádaly opakování etapy veřejného projednání
AZÚR LK č. 1 a prověření doplnění Vyhodnocení URÚ.
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek byly dle § 39 odst. 4 stavebního
zákona zaslány dotčeným orgánům a MMR, které svými souhlasnými stanovisky potvrdily
správnost vyhodnocení námitek a připomínek k AZÚR LK č. 1 z hledisek dílčích veřejných
zájmů. Stanoviska dotčených orgánů rovněž potvrdila, že není třeba provádět podstatné úpravy
návrhu AZÚR LK č. 1, a z toho důvodu opakovat etapu veřejného projednání.
Během 1-2/2021 proběhla finální úprava návrhu AZÚR LK č. 1 včetně Vyhodnocení URÚ,
který je nutné projednat v orgánech LK. Dne 22.2.2021 proběhlo projednání na poradě
uvolněných radních a před předložením ZK bude následovat projednání v RK, Výborech ZK
(dopravy; výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výbor životního
prostředí a zemědělství) a předložení k vydání ZK, kterému bude předcházet seminář pro ZK.
Předložení návrhu AZÚR LK č. 1 ZK k vydání je plánováno na 30.3.2021. AZÚR LK č. 1 bude
v případě odsouhlasení vydána formou opatření obecné povahy.
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Po vydání AZÚR LK č. 1 ZK KÚLK, OÚPSŘ formálně zpracuje úplné znění ZÚR LK, ve
znění aktualizace č. 1, a doručí ho společně s vydaným opatřením obecné povahy AZÚR LK č.
1 veřejnou vyhláškou. Dnem doručení veřejnou vyhláškou nabývá AZÚR LK účinnosti.
Před vydáním AZÚR LK č. 1 je dle ustanovení § 41 odst. 2 stavebního zákona nezbytné, aby
ZK ověřilo, že AZÚR LK č. 1 není v rozporu: s aktuální Politikou územního rozvoje ČR (PÚR
ČR), se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem MMR.
Soulad AZÚR LK č. 1 s PÚR ČR je popsán v kap. G., v části 1 odůvodnění AZÚR LK č. 1.
Tento soulad potvrdilo i MMR, které vydalo souhlasné stanovisko dle § 37 odst. 8 stavebního
zákona z hlediska širších vztahů a souladu s PÚR ČR dne 30.5.2019 pod č. j. MMR25200/2019-81-1. Souhlasné stanovisko s vypořádáním námitek a připomínek dle § 39 odst. 4
stavebního zákona vydalo MMR dne 15.1.2021.
Návrh AZÚR LK č. 1 je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které hájí jednotlivé veřejné
zájmy. Vypořádání a zohlednění nesouhlasných a podmínečně souhlasných stanovisek
dotčených orgánů bylo dohodnuto. Stanoviska uplatňovaly dotčené orgány ke společnému
jednání v roce 2015, ke společnému jednání v roce 2018, k veřejnému projednání v roce 2020
a k vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí o námitkách v roce 2021.
Před vydáním opatření obecné povahy AZÚR LK č. 1 je rovněž nezbytné, aby ZK dle § 172
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o
námitkách, které byly uplatněny proti návrhu AZÚR LK č. 1. Návrh rozhodnutí o námitkách,
zpracovaný KÚ LK OÚPSŘ dle ustanovení § 39 odst. 4 stavebního zákona a odsouhlasený
dotčenými orgány, je spolu s vyhodnocením připomínek součástí opatření obecné povahy.
Vydání AZÚR LK č. 1 je nezbytné, aby mohla být realizována řada veřejně prospěšných staveb
(např. silnice I/35 Turnov - Úlibice nebo přeložka železnice Mimoň - Zákupy) a vydány
aktuální územní plány které jsou připravovány již v souladu s návrhem AZÚR LK č. 1.
AZÚR LK č. 1 je naléhavě třeba vydat dříve, než vláda ČR schválí rozpracovanou Aktualizaci
č. 4 nadřazené Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Jinak by bylo nutné návrh AZÚR LK
č. 1 uvést do souladu s novou aktualizací nadřazené PÚR ČR, což by si vyžádalo opakování
celé etapy veřejného projednání i s případným dopracováním Vyhodnocení URÚ, a tím i velmi
výrazné prodloužení celého procesu.
V závěru prezentace se distančně připojil Ing. Kubíček. Počet hlasujících se tak zvýšil na 13.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/18 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/b.27)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s vydáním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje vydání tohoto dokumentu v předloženém znění.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Distanční hlasování:
Hlasoval: 3
Pro: 2
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 13 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 1

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: přijato

5. Závazek spolufinancování projektu Revitalizace dolního centra Liberce - vegetační
střecha na parkovacím domě
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytli Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) a Ing. Michaela Putíková,
odborný referent ORREP.
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Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předpokládaného
předfinancování projektu Revitalizace dolního centra Liberce - vegetační střecha na
parkovacím domě, který byl připraven do výzvy č. 144 OPŽP.
RK dne 20.10.2020 (usn. č. 1796/20/RK) souhlasila s přípravou předložení žádosti o podporu
tohoto projektu do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 (IROP) s tím,
že zároveň budou souběžně prověřovány dotační možnosti zejména na opatření zaměřená na
zeleň a hospodaření se srážkovou vodou.
Z dosavadních stanovisek poskytovatele dotace v rámci přípravy projektu do IROP vyplývá, že
způsobilé výdaje na vybudování vegetační střechy budou vypočteny jako 40 % z celkových
výdajů na její vybudování a z této částky bude teprve počítána dotace.
Proto bylo RK doporučeno zažádat o dotaci v rámci OPŽP, kde způsobilé výdaje jsou všechny
výdaje související s vybudováním vegetační střechy.
Předmětem projektu je vybudování extenzivní vegetační střechy na připravovaném Parkovacím
domě, který vznikne v těsné blízkosti KÚLK v rámci I. etapy revitalizace dolního centra
Liberce. Projekt počítá s vybudováním drenážní a hydroakumulační vrstvy, separační vrstvy a
s výsevem a výsadbou vegetační vrstvy (kombinace suchomilných druhů travin a bylin).
Součástí projektu nejsou výdaje na stavebně-konstrukční část střechy.
Projekt počítá s tím, že z poloviny plochy vegetační střechy bude srážková voda sváděna do
akumulačních nádrží a v budoucnu bude možné ji využít pro zalévání zeleně, která vznikne
v rámci II. etapy revitalizace dolního centra Liberce. Zároveň vegetační střecha přispěje
k ochlazování centra města zejména v období letních měsíců.
Předpokládaný hlavní zdroj financování: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
(OPŽP), specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami, výzva č. 144.
Struktura finančních zdrojů: 85 % strukturální a investiční fondy EU, 15 % vlast. podíl žadatele.
Finanční velikost projektu: Předpokládané celkové výdaje projektu jsou ve výši 3.377.715 Kč.
Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně nezpůsobilých výdajů projektu v
době realizace: Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 3.377.715 Kč. Způsobilé
výdaje zahrnují výdaje na realizaci vegetační střechy, výdaje na zpracování žádosti do OPŽP a
výdaje na povinnou publicitu. Výše spolufinancování je 15 % způsob. výdajů, tzn. 506.658 Kč.
Nezpůsobilé výdaje nejsou v tuto chvíli dle podmínek OPŽP předpokládány.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK: Předpokládaná
výše předfinancování projektu ze strany LK činí 2.871.057 Kč, a to v souvislosti s nutností
předfinancovat zdroje EU prostřednictvím rozpočtu LK.
Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech: Realizace projektu
se předpokládá v letech 2021 - 2022. V období 2020 - 2021 proběhla příprava projektu.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech
Rok
2021
2022
Celkem realizace

Celkové výdaje
projektu v Kč

Spolufinancování v Kč
LK (15 %)

EU (85 %)

35.695

5.355

30.340

3.342.020

501.303

2.840.717

3.377.715

506.658

2.871.057

Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu: Vyčíslení výdajů na
provoz vegetační střechy bude součástí vyčíslení výdajů na provoz celého parkovacího domu.
Nyní nelze přesně odhadnout výdaje na údržbu zeleně.
Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru: Projektový záměr na realizaci
vegetační střechy samostatně nebyl schválen. Vegetační střecha byla původně součástí
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projektového záměru na výstavbu samotného parkovacího domu. Vzhledem k výhodnosti výše
dotace na tuto část je tedy střecha oddělena a podávána do OPŽP.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/19 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/b.31)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu Revitalizace dolního
centra Liberce - vegetační střecha na parkovacím domě do výše 506.658 Kč, s předpokládaným
předfinancováním tohoto projektu do výše 2.871.057 Kč a s rozložením těchto závazků v letech
2021 - 2022, a to v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 144
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Výbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení těchto
závazků.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Distanční hlasování:
Hlasoval: 3
Pro: 3
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 13 Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/21 - úprava kapitoly 917 08 - Transfery,
odbor životního prostředí a zemědělství - Nábytková banka Libereckého kraje
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 80/21 je navrhován přesun finančních prostředků
v rámci kapitoly 917 08 - Transfery, OŽPZ v celkové výši 300.000 Kč, a to ze specifického
ukazatele pod názvem Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř do nově
vytvořeného specifického ukazatele Podpora činnosti - Nábytková banka LK bez dopadu na
celkový objem kapitoly.
Finanční prostředky jsou určeny především na podporu zahájení a stabilizaci činnosti
Nábytkové banky LK, z.s., IČ 09836578, založené v 1/2021. V předešlých letech zajišťovala
tuto službu NÁBYTKOVÁ BANKA, z.s., IČ 03537269, která ukončila svojí činnost
k 31.12.2020. Zakládajícími členy nového subjektu jsou Potravinová banka LK, z.s. (PBLK),
Advaita, z. ú. a pí Jitka Večerníková (členka rady PBLK).
Do projektu Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. Ladýř LADEO byly na základě usn.
č. 96/VI/20/ZK ze dne 22.12.2020 ZK zapojeny poplatky za znečišťování ovzduší. Výnos z
těchto poplatků může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního
prostředí. Je navrženo převést částku 300.000 Kč ve prospěch nově založené Nábytkové banky
LK, z.s. Tyto prostředky převyšují v roce 2020 smluvní nároky projektu Sanace staré
ekologické zátěže v Srní.
Cíle Nábytkové banky: Snaha omezit plýtvání použitým nábytkem a drobným vybavením pro
domácnost; Snaha omezit vznik objemného odpadu; Získávat zdarma zdravotně nezávadné a
funkční vybavení pro domácnost, jako je nábytek, nádobí, spotřebiče, bytový textil apod. Toto
vybavení dle potřeby upravit, opravit, skladovat a distribuovat; Zajišťovat nábytek a materiální
pomoc jiným organizacím poskytujícím služby sociálního charakteru. Nábytková banka sama
neprovádí distribuci nábytku a materiálního vybavení osobám v tísni, dělá to zásadně
prostřednictvím sítě místních organizací (registrovaných sociálních služeb a dalších
charitativních organizací), které jsou ve styku s potřebnými lidmi.

6

Zápis č. 3 zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 3. 2021

Záměr projektu Nábytkové banky pro rok 2021: Převzetí záměru služby od původní organizace;
Zajištění a rozšíření fungující služby s působností pro LK; Spolupráce s organizacemi
sociálních služeb a odborů měst v LK; Převzetí současné klientely a rozšíření o další
organizace, které v současnosti spolupracují s Potravinovou bankou LK; Poskytnutí nábytku a
materiální pomoci potřebným.
Diskuse:
Pražák - Vyjádřil přání ve věci bližšího seznámení s projektem Nábytkové banky LK.
Konkrétní informace mu poskytli Ing. Madejová, RNDr. Šádková a člen RK pan Židek.
Volf - Vznesl dotaz k financování projektu Nábytkové banky LK z položky Sanace staré
ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř - LADEO. Uvedl, že tyto prostředky by měly být
prioritně využity na odstranění jiných ekologických zátěží. Odpověď Šádková - Vysvětlila, že
se nejedná o snížení finančních prostředků na projekt v Srní, ale o využití vybraných poplatků
za znečišťování ovzduší v roce 2020, které byly do dané položky pouze „uschovány“, jelikož
na konci loňského roku nebylo jisté, zda budou v souvislosti s pandemií COVID - 19
poskytovány v roce 2021 účelové dotace. Volf - Podotkl, že projekt Nábytkové banky dle něho
spadá do sociální oblasti, nikoliv do ŽP. Šádková - Uvedla, že z pohledu OŽPZ se jedná o
předcházení vzniku odpadů.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/20 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/b.23)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 80/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v rámci kapitoly 917 08 - Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství. Snižují
se výdaje u specifického ukazatele Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř LADEO o částku 300.000 Kč. Zároveň se zavádí nový specifický ukazatel Podpora činnosti Nábytková banka Libereckého kraje včetně výdajů 300.000 Kč. Výbor životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Distanční hlasování:
Hlasoval: 3
Pro: 2
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 13 Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 1

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: přijato

7. Poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet kraje pro rok 2021. Veškeré
výdaje jsou kryty z finančních prostředků OŽPZ.
Předmětem materiálu je projednání poskytnutí dotací z rozpočtu OŽPZ. Předmět, příjemci a
výše podpor (mimo Nábytkové banky LK) jsou již součástí schváleného rozpočtu OŽPZ pro
rok 2021 (usn. č. 72/VI/20/ZK ze dne 22.12.2020). Alokace finančních prostředků pro dotaci
Nábytkové bance LK, z. s. byla předmětem předchozího bodu jednání.
Cílem podpory jsou následující projekty:
Podpora nadregionálních služeb ZOO Liberec v r. 2021 - příjemce Zoologická zahrada Liberec,
p.o. - 1.500.000 Kč
Liberecká zoologická zahrada se za poslední roky zařadila do skupiny nejvyspělejších zoo,
které si kladou za cíl uchovat biologickou rozmanitost na Zemi v co nejpestřejší a fungující
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podobě. Projekty v přirozeném místě výskytu divokých druhů, tzv. projekty in situ, se staly
standardem vyspělé zoologické zahrady a je to taktéž jedna z podmínek pro držení licence k
provozování zoo a zároveň jedna z nezbytných náležitostí členství v Evropské asociaci
zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která zaručuje standard jak kvality péče o chované
druhy, tak aktivity spojené se vzděláváním, osvětou, výzkumem a ochranou přírody.
LK podporuje ZOO Liberec dlouhodobě. Formou individuální dotace z rozpočtu OŽPZ je
zajišťován chod ochranářského a výzkumného oddělení in situ. Finanční prostředky budou
použity především na mzdové náklady zaměstnanců oddělení, pokrytí výloh spojených se
služebními cestami za účelem realizace výše popsaných aktivit a pořízení nezbytného vybavení.
V roce 2021 je naplánováno několik služebních cest do JV Asie a Afriky za cílem posunout a
podpořit ochranářské a výzkumné aktivity a dohlédnout nad jejich realizací. Dále je v plánu se
zúčastnit několika světových konferencí (např. EAZA Annual Conference a IUCN World
Conservation Congress) za účelem prezentace práce ZOO Liberec a sdílení aktuálních
informací o ochraně přírody ve světě. Veřejnost bude o ochranářských a výzkumných aktivitách
ZOO Liberec informována prostřednictvím nově připravovaných webových stránek, sociálních
sítí, tiskových zpráv a informačními cedulemi v areálu zoo. V případě vhodných podmínek
budou pro veřejnost připraveny pravidelné přednášky z řad odborníků pohybujících se v
ochraně přírody a výzkumu.
Specializační studium pro koordinátory EVVO na základních a středních školách - příjemce
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace - 104.000 Kč
Cílem účelové dotace je podpora druhého ročníku dvouletého Specializačního studia pro školní
koordinátory environmentální výchovy, které probíhá v rámci regionu soudržnosti NUTS II
Severovýchod a vedle LK je podporováno z rozpočtů Pardubického a Královehradeckého kraje.
Studium, jehož krajským koordinátorem je organizační složka ZOO Liberec - Městské
středisko ekologické výchovy při Zoologické zahradě Liberec Divizna (MSEV Divizna), je o
celkovém rozsahu 250 hod. LK v roce 2020 poskytl na daný účel (stejně jako výše jmenované
kraje) dotaci v totožné výši.
Podpora sítě škol MRKEV - příjemce Zoologická zahrada Liberec, p.o. - 120.000 Kč
Cílem projektu je metodicky podporovat a vzájemně propojovat školy z LK, které rozvíjí
průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu Environmentální výchova. Krajským
koordinátorem tohoto celorepublikového projektu je organizační složka ZOO Liberec - MSEV
Divizna. V rámci projektu jsou připravovány tištěné a elektronické rozesílky informací, je
pořádána celá řada vzdělávacích akcí a je poskytována metodická pomoc. LK podporuje projekt
dlouhodobě, v roce 2020 poskytl na daný projekt finanční prostředky ve stejné výši.
Podpora škol zapojených do programu EKOŠKOLA - příjemce Zoologická zahrada Liberec,
p.o. - 30.000 Kč
Ekoškola je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno kolem 20 000 škol z 38 zemí. Jeho
cílem jsou konkrétní kroky vedoucí k ekologizaci provozu školy a zlepšení jejího životního
prostředí. V roce 2015 byl v LK pilotně odzkoušen projekt Ekoškolka, který bude v LK jako
součást EKOŠKOLY koordinovat organizační složka ZOO Liberec - MSEV Divizna. LK
podporuje realizaci projektu EKOŠKOLA na svém území dlouhodobě, v roce 2020 poskytl na
daný projekt finanční prostředky ve stejné výši.
Provoz Nábytkové banky Libereckého kraje, z.s. - příjemce Nábytková banka Libereckého
kraje, z.s. - 300.000 Kč
Bližší informace k této podpoře jsou uvedeny v rámci bodu č. 7 tohoto zápisu. Poskytnuté
finanční prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů pracovníků a na úhradu za
nájemné, energie, drobné vybavení, opravy a další služby. Tato individuální dotace je v letos
poskytována poprvé.
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Vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory - příjemce Správa Krkonošského národního parku
- 50.000 Kč
Časopis informuje širokou veřejnost o přírodě, krajině a společnosti Jizerských hor a jejich
podhůří, okolí Ještědu a Frýdlantska, z pohledu současného i historického s důrazem na
ochranu přírody. LK se týkají také obdobně zaměřené články o západní části Krkonoš a
Podkrkonoší (okres Semily). LK podporuje vydávání tohoto kvalitního časopisu dlouhodobě,
v roce 2020 poskytl na daný projekt finanční prostředky ve stejné výši.
Grantový fond ekologické výchovy dětí v LK - příjemce Nadace Ivana Dejmala pro ochranu
přírody - 50.000 Kč
Prostřednictvím grantového programu Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody - Ekologická
výchova dětí LK jsou podporovány kvalitní drobné projekty škol a neziskových organizací z
oblasti ekologické výchovy do 20.000 Kč, pro jejichž administraci je výhodná velká
operativnost nadace. Grantový program podporuje řada subjektů (např. Lesy ČR s.p., Nadace
Preciosa). V loňském roce 2020 byl vyhlášen již 18. ročník, do kterého se přihlásilo 28 projektů.
Podpořeno bylo 11 nejlepších v celkové výši 142.292 Kč. Doposud nadace podpořila celkem
231 projektů v celkové výši 2.976.990 Kč. LK přispívá do tohoto grantového programu
dlouhodobě. V roce 2020 poskytl na daný projekt finanční prostředky ve stejné výši.
Příspěvek na činnost včetně zpravodajství - příjemce Agrární poradenské a informační centrum
LK - APIC - 300.000 Kč
Zájmové sdružení právnických osob získalo od Ministerstva zemědělství ČR (MZe) statut
Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) na projekt Agrární
poradenské a informační centrum LK - APIC. KIS je od roku 2009 zahrnuto do tzv. Celostátní
sítě pro venkov. V roce 2018 byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi LK a sdružením APIC.
Cílem této smlouvy je zajistit vzájemnou spolupráci při vytváření podmínek pro zlepšování
informovanosti cílových skupin v oblasti uplatňování principů společné zemědělské politiky,
rozvoje venkovského prostoru, aplikace zákonných požadavků, dodržování zásad správné
zemědělské praxe, ochrany spotřebitelů (potravinové bezpečnosti), prosazování regionálních
rozvojových koncepcí a v oblasti dotační podpory agrárního odvětví. Smlouvou o spolupráci
se APIC zavázal propagovat aktivity LK pro agrární sektor a rozvoj venkova a to
prostřednictvím internetového portálu www.apic.cz. Koordinuje tak přenos agrárních informací
všem cílovým skupinám a zajišťuje provázanost této činnosti s regionálními rozvojovými
aktivitami. Dále provozuje systém zemědělského poradenství pro agrární sektor LK. V letošním
roce se APIC stane odbornou partnerskou organizací, která bude informovat o nově vzniklé
platformě „LK sobě“ a zprostředkuje registrování regionálních výrobců či zpracovatelů
z agrární oblasti do této platformy. V první fázi budou do platformy zařazeni držitelé ocenění
Regionální potravina LK a Výrobek roku LK. Dotace je navrhována ve stejné výši jako loni.
Podpora činnosti Geoparku Český ráj v roce 2021 - př. Geopark Český ráj, o.p.s. - 250.000 Kč
Cílem projektu je podpora činnosti a aktivit společnosti Geopark Český ráj o.p.s., která naplňuje
poslání globálních geoparků UNESCO: Ochranu přírodního a kulturního dědictví,
environmentální osvětu a výchovu, vzdělávání veřejnosti a výzkumnou činnost s cílem šetrného
a trvale udržitelného rozvoje. Mezi letošní záměry a cíle projektu patří obnova a aktualizace
informačních tabulí na Naučné stezce Besedickými skalami. Dále uspořádání akcí Den Země
s Geoparkem Český ráj v Dolánkách a Den Geoparku Český ráj v Sedmihorkách a vytvoření
video spotu o Globálním geoparku UNESCO Český ráj. Poskytnuté finanční prostředky budou
využity k nákupu služeb, pokrytí mandatorních výdajů vyplývajících z členství v Globální síti
geoparků UNESCO, mzdových a provozních nákladů společnosti. V loňském roce byla
příjemci poskytnuta dotace ve výši 350.000 Kč. Důvodem navýšení o 100.000 Kč byly
plánované náklady spojené s nutnou revalidací značky UNESCO.
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Podpora činnosti Geoparku Ralsko v roce 2021 - příjemce Geopark Ralsko, o.p.s. - 250.000 Kč
Cílem projektu je soustavně rozvíjet činnost geoparku, která spočívá v podpoře šetrné turistiky
(geoturismu), osvětové a informační činnosti, vědecko - výzkumné činnosti a ochraně
přírodního/geologického bohatství geoparku. V roce 2021 bude činnost zaměřena především
na tvorbu informačních a osvětových materiálů k tématu Historická těžba železné rudy
v Ralsku (vydáním brožury „Za železným pokladem“ v CZ a D jazykové mutaci v nákladu
3.000 ks). Dále je plánována práce s dobrovolníky v péči o krajinu (3 akce) a tvorba on-line
nástrojů pro propagaci v rámci geoturistického portálu - aktualizace popisu 20 geotopů.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/21 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/b.56)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství 2021, v úhrnném objemu 2.954.000 Kč dle
přiloženého tabulkového přehledu. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení poskytnutí těchto
účelových dotací.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Distanční hlasování:
Hlasoval: 3
Pro: 3
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 13 Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

8. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2019
Členům Výboru bylo v předstihu zasláno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství LK
(POH) za rok 2019. Další informace poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Zuzana Hellerová.
POH pro období 2016 - 2025 byl zpracován v souladu s § 43 zákona o odpadech. ZK byl
schválen dne 26.1.2016. Závazná část POH LK byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou LK
č. 1/2016, kterou jsou všechny subjekty působící na území LK povinny dodržovat.
Podle § 43 odst. 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) LK každoročně vyhodnocuje pomocí
soustavy indikátorů plnění cílů POH.
POH stanovuje v závazné části 61 cílů, z toho 4 cíle strategické, 23 hlavních a 34 dílčích včetně
stanovení zásad pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Z 61
cílů bylo 32 cílů plněno, 5 cílů je plněno částečně, 2 cíle nejsou plněny a 22 cílů nebylo z
důvodu nedostatku informací na úrovni kraje posuzováno (především údaje o zpětném odběru
vybraných výrobků). Případně plnění cílů nebylo možné na úrovni kraje a z pozice kraje
ovlivnit. Strategické cíle a cíl stanovený pro realizaci Programu předcházení vzniku odpadů
byly plněny. Z vyhodnocení POH LK je zřejmé, že stejně jako v r. 2018, nebyl v r. 2019 plněn
závazný cíl v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady: Č.3.3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaný na skládky
tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. V LK bylo v r.
2019 v přepočtu na jednoho obyvatele zaskládkováno 78,6 kg BRKO. Na skládky tak bylo v r.
2019 ukládáno o cca 4,6 kg BRKO víc než byl limit stanovený na ukládání BRKO po r. 2013
a o 26,6 kg/obyv./rok víc než je cílová hodnota pro r. 2020. Podíl BRKO ukládaných na skládky
se v LK postupně snižuje. Pokud by však mělo být dosaženo cílové hodnoty pro r. 2020, bude
muset být vyřešena otázka nakládání se směsným komunálním odpadem a objemným odpadem.
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Cílem, který nebyl v roce 2019 plněn, je cíl týkající se komunálních odpadů: Č. 3.2.1.1. Komunální odpady: b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast,
kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky
odpadů podobné odpadům z domácností. Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci
papíru, plastů, skla a kovů na území LK v r. 2019 dosáhla 43,1 %. Pro r. 2018 a 2019 je v POH
LK navrženo dosáhnout 48 % a v r. 2020 až 50 %. Z tohoto důvodu je nezbytné dále
optimalizovat a rozvíjet síť sběrných míst tříděného sběru.
Částečně byl plněn cíl týkající se směsného komunálního odpadu (SKO): Č. 3.2.2.1 - Směsný
komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a
biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených
v souladu splatnou legislativou. V r. 2019 došlo v porovnání s r. 2018 k nárůstu produkce SKO
o 2,6 tis. t (2,1 %). Skládkováno bylo 85.353 tun směsného komunálního odpadu. V porovnání
s rokem 2018 bylo uloženo na skládky o 2,6 tis. tun méně (3,0 %). Energeticky bylo využito
63.425 tun SKO (v porovnání s r. 2018 bylo energeticky využito o 2,0 tis. t méně (3,0 %)).
Částečně jsou plněny cíle týkající se nebezpečných odpadů: Č. 3.5.1 - Nebezpečné odpady a)
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů, b) Zvyšovat podíl materiálově využitých
nebezpečných odpadů. Stejně jako v r. 2018, byl v r. 2019 částečně plněn cíl „Snižování měrné
produkce nebezpečných odpadů.“ Měrná produkce nebezpečných odpadů činí 216,86 kg na
obyvatele a rok. V r. 2018 byla měrná produkce nebezpečných odpadů 217,06 kg na obyvatele
a rok. Došlo tedy k mírnému poklesu o 0,2 kg na osobu a rok. Na území LK se navíc nachází
zařízení k úpravě odpadů, jehož činností dochází k produkci velkého množství nebezpečných
odpadů (solidifikace, biodegradace). V r. 2019 byl také částečně plněn cíl „Zvyšovat podíl
materiálově využitých nebezpečných odpadů.“ K materiálovému využití bylo předáno na území
LK 8,1 % produkovaných nebezpečných odpadů. Tedy o 0,7 % více než v r. 2018. Podíl
materiálového využívání nebezpečných odpadů je přímo závislý na složení produkovaných
nebezpečných odpadů.
Dalšími cíli, které jsou plněny částečně, jsou cíle týkající se gastroodpadů: Č. 3.11.1.1 - Vedlejší
produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven: a)
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů
živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných
stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další
obdobná zařízení), b) Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s
nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Hlavní podíl v současné době tvoří
kuchyňské odpady z restaurací a stravoven. Lze očekávat, že by produkce kuchyňských odpadů
měla v příštích letech narůstat, neboť je na ně zaměřována stále větší pozornost. V současné
době končí odpadní jedlé oleje v mnoha případech ve výlevkách a kuchyňské odpady od občanů
ve směsném komunálním odpadu, což by se mělo změnit.
Diskuse:
Kvapil - Vznesl dotaz ke grafu „Způsob nakládání s KO.“ Dané položky nedávají v součtu
100 % (využívání + skládkování). Hellerová - Vysvětlila, že jsou zde zahrnuty přesuny z a do
jiných krajů ČR.
Černý - Konstatoval velké problémy obcí s implementací novely zákona o odpadech. Požádal
LK o metodickou pomoc pro obce. Hellerová - Uvedla, že také OŽPZ se postupně seznamuje
s novým zákonem o odpadech. Na podzim 2021 je pro obce plánováno bezplatné školení.
Rezler - Doporučil obcím provedení odpadové analýzy, aby byla známa skutečná množství
odpadů a jednotky, ve kterých je efektivní je počítat (objem či hmotnost) pro stanovení
poplatkové povinnosti pro občany.
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Pražák - Upozornil na chybovost vážení svozových aut. Černý - Uvedl, že si obce budou muset
zakládat vlastní svozové společnosti, aby těmi současnými monopolními nebyly tlačeny do
vyšších cen. Šádková - Upozornila na možnost uplatnění slev u vytříděného odpadu.
Stříbrný a Křupala - Zmínili zkušenost obcí se soutěžením jiné svozové společnosti (při VŘ
byly vysoutěženy vyšší ceny).
Vlk - Uvedl, že zákaz zkrmování BRO z kuchyní a stravoven považuje za nesmyslné. Hellerová
- Toto vyplývá z nařízení EU a veterinárního zákona.
V průběhu projednávání bodu opustili zasedací místnost pan Křupala, pan Pražák a pan Rezler.
Ing. Volf ukončil distanční připojení. Počet hlasujících tak klesl na 9.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/22
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva LK bere na vědomí Vyhodnocení plnění
Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2019.
Prezenční hlasování:
Přítomno: 7
Pro: 7
Distanční hlasování:
Hlasoval: 2
Pro: 2
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 9
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

9. Jmenování hodnotících komisí Výboru životního prostředí a zemědělství k dotačním
programům Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast 8. Životní prostředí a
zemědělství
Členům Výboru byl v předstihu zaslán odkaz na Dotační web Libereckého kraje, kde jim byly
přehledně k dispozici podmínky jednotlivých dotačních programů.
OŽPZ administruje celkem 6 programů DFLK, do kterých je pravidelně předkládáno velké
množství žádostí o dotaci. Jejich hodnotícím orgánem je dle podmínek jednotlivých Vyhlášení
programu k předkládání žádostí o dotaci příslušná hodnotící komise Výboru životního prostředí
a zemědělství ZK.
Agenda spojená s hodnocením v rámci jednotlivých dotačních programů je časově velmi
náročná a je problematické, aby se všichni členové Výboru věnovali, zpravidla ve stejné časové
období, všem dotačním programům. Od r. 2017 je tak využíváno 3-4 členných hodnotících
komisí jmenovaných k jednotlivým dotačním programům, přičemž jeden člen Výboru může
být členem více hodnotících komisí.
Příslušný pracovník OŽPZ (správce programu) zajistí hodnocení formální správnosti
předložených žádostí. Pro členy hodnotící komise připraví přehlednou tabulku s hlavními
informacemi o žádostech.
Na zasedání Výboru dne 18.2.2021 byli členové Výboru osloveni ke zvážení jejich práce
v těchto komisích v závislosti na jejich odbornosti.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VŽPZ/23
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání zřizuje
hodnotící komise k následujícím programům Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství:
Dotační program

8.1 Podpora ekologické
výchovy a osvěty

Člen 1

Člen 2

Vladimír Stříbrný

Mgr. Roman
Baran
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8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny
8.3 Podpora včelařství
8.4 Podpora dlouhodobé
práce s mládeží v oblasti ŽP a
zemědělství
8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů
8.6 Podpora retence vody
v krajině

Prezenční hlasování:
Přítomno: 7
Pro: 7
Distanční hlasování:
Hlasoval: 2
Pro: 2
Hlasování celkem:
Hlasovalo: 9
Pro: 9

Jiří Löffelmann

Jaroslav Křupala

Petr Kreisinger

Jindřich Kvapil
Mgr. Roman
Baran

David Pražák
Jindřich Kvapil

Jan Boor
Jan Boor

Michal Rezler

Jiří Černý

Jiří Löffelmann

David Pražák

Vladimír Stříbrný

Ing. Zbyněk Vlk

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

10. Různé
Člen Rady LK Václav Židek informoval o podání žaloby na PL za porušení řádných postupů
v rámci legislativy EU ve věci rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów. Další žaloba bude
na PL podána v červnu, a to na náhradu způsobených škod, které byly vyčísleny vodárenskými
společnostmi. Člen RK dále poskytl aktuální informace ve věci kontroverzní těžby čediče
v lokalitě Tlustec.
11. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Ověřovatel zápisu:
……………………………….
Mgr. Roman Baran
místopředseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
Vladimír Stříbrný
předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 25. března 2021
Zapsali: Ing. Kamila Madejová (na zasedání zastupující tajemníka)
Ing. Tomáš Komrzý, tajemník Výboru ŽPZ ZLK
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