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Zápis č. 4 ze zasedání Výboru životního prostředí
a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 20. 5. 2021
Přítomno:

12 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. Roman Baran

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Ing. Dan Ramzer, Ing. Kamila Madejová

Ověřovatel:

Jiří Löffelmann

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 nebyl přítomen Ing. Kubíček. Počet hlasujících byl tedy 11.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Jiří Löffelmann, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/24
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu ze 4. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
pana Jiřího Löffelmanna.
Hlasování:
Přítomno: 11
Pro: 11
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
4. Školní statek Frýdlant - informace o plánovaných činnostech souvisejících s rekonstrukcí
5. Memorandum s Krajským ředitelstvím policie LK o spolupráci v rámci nově zřízeného
oddělení služební hipologie - využití Školního statku Frýdlant
6. ZR - RO č. 134/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z FOV, PVA 2020
7. Hodnocení žádostí přijatých do FOV, PVA 2021
8. PRVK LK - změna č. 44 - obce Bukovina u Čisté a Vyskeř
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ZR - RO č. 159/21 - zapojení příjmů do rozpočtu 2021, OŽPZ, kapitola 92608 - Dotační
fond - pokuty za přestupky vyměřené ČIŽP
10. Různé (organizace hodnocení soutěže Výrobek roku LK na zasedání dne 17.6.2021,
hodnocení žádostí přijatých do DFLK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství, atd.)
11. Závěr
9.

Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Nikdo nepodal návrh k jeho úpravě.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/25
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 4. zasedání v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

V úvodu projednávání následující bodu se dostavil Ing. Kubíček. Počet hlasujících byl tedy 12.
4. Školní statek Frýdlant - informace o plánovaných činnostech souvisejících s
rekonstrukcí objektů
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva včetně hmotové studie a dokumentu
Záměr oprav hospodářských budov v areálu Školního statku Frýdlant. Další informace
k problematice se na jednání dostavil prezentovat Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana,
pověřený řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace (ŠSF) byl na základě platné legislativy zřízen
LK k 1.2.2021, a to dle ust. § 120 školského zákona, jako školské účelové zařízení, jehož
hlavním účelem bude zajištění praktického vyučování pro žáky Střední školy hospodářské a
lesnické, Frýdlant (SŠHL) a ostatní střední školy v i mimo zřizovací pravomoc LK.
Zápis do „školského rejstříku“ se uskuteční v souladu se lhůtami stanovenými Školským
zákonem, po ukončení likvidace Krajského statku Frýdlant, s.r.o. v likvidaci (KSF).
Do úplné likvidace KSF bude ŠSF hospodařit s provozním příspěvkem od zřizovatele, který
byl na rok 2021 schválen ve výši 500.000 Kč a bude sloužit k zajištění nezbytně nutných
činností organizace.
Vzhledem k tomu, že tržby a ostatní výnosy KSF činí cca 7.000.000 Kč, předpokládá se, že
základní provoz si ŠSF pokryje z vlastní hosp. činnosti a také z tzv. zemědělských dotací.
Do doby přípravy rozpočtu na rok 2022 bude upřesněna faktická výše finančních prostředků
potřebných na zajištění vlastního provozu ŠSF a současně i výše případ. příspěvku na investice.
Aby mohlo být provedeno upřesnění skutečné výše potřebných finančních prostředků na provoz
a investice ŠSF, musí nejdříve proběhnout revize provozního příspěvku SŠHL a ŠSF, a to jako
nezbytná korekce výnosů a nákladů s ohledem na propojení a zajištění činností pro SŠHL,
případně ostatní subjekty: V oblastech pachtovních smluv (došlo ke změně v dispozicích
s půdou v majetku LK právě mezi ŠSF a SŠHL). Je nutné prokalkulovat změny v nájemních
smlouvách pro nebytové prostory, které bude využívat pro svou činnost SŠHL.
Aby bylo možné, co nejdříve přestěhovat středisko odborného výcviku učebních oborů Lesní
mechanizátor a Zpracovatel dřeva z areálu SŠHL v Hejnicích a umístit nově vzniklý oddíl
služební hipologie Krajského ředitelství policie LK (dále jen oddíl hipologie) do areálu ŠSF, je
nezbytné co nejdříve: Odstranit dlouhodobou zátěž na úrovni odpadů umístěných v areálu (v
procesu). Řešit havárie konstrukčních prvků budov, aby nebyly nebezpečím pro zajištění
praktického vyučování žáků SŠHL (vypracovat diagnostiku). Rekonstruovat objektový
vodovodní řad, který je již neopravitelný (v procesu). Stanovit přesně využití všech objektů,
priority a způsoby jejich oprav a rekonstrukcí.
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S ohledem na povinnosti řádného hospodáře je třeba rozhodnout s jasnou vizí na několik let
dopředu i v rovině investic. Budovy A a B mají centrální kotelnu na dřevěné pelety, areál není
napojen na městskou kanalizaci, v dosahu není ani plynové vedení.
Zdroje financování provozu: Vlastní hospodářská činnost - hospodaření, pronájmy, prodeje.
Dotace: hospodářské - produkční, související se zemědělského výrobou; na vzdělávání - školní
závod; investiční; vzdělanost - např. na podporu ekologické výchovy. Rozpočet LK. Prodej
nepotřebného majetku.
V březnu 2021 byl jmenován ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomáš Kysilka. Likvidace
společnosti KSF probíhala od roku 2019 pod koordinací resortu životního prostředí a
zemědělství. Od 9/2020 pak celý proces likvidace převzal resort školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Na počátku procesu došlo k rozhodnutí, že budovy vložené do majetku KSF budou převedeny
na SŠHL, s tím, že budou použity jako rozvojový potenciál školy. Areál měl být využit pro
vybudování Centra odborného vzdělávání (COV) za pomoci dotačních titulů. V plánu bylo
ukončit likvidaci KSF k 31.12.2020. V jejím průběhu však bylo zjištěno, že původně plánovaný
termín ukončení je nereálný, a to z důvodu složitosti likvidace. Bylo rozhodnuto o jeho posunu.
Zároveň byly také zpřesňovány podmínky možného vybudování COV z dotačních titulů.
V současné podobě záměr, tak jak byl původně koncipován, není možné financovat ze zdrojů
EU, a to z toho důvodu, že v budovách probíhá a bude i nadále probíhat hospodářská činnost
a na tento druh činnosti a zázemí s ním spojené nelze čerpat dotace.
Areál školního statku z roku 1722 je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu.
Hlavním příčinou je skutečnost, že systémové investice do něj byly naposledy uvolněny v první
polovině devadesátých let minulého století.
V areálu školního statku se nacházejí objekty, a to: Budova A - hlavní správní budova
s navazujícími sklady - zájmový objekt - umístění zázemí učebních oborů SŠHL Frýdlant.
Budova B - vedlejší budova - zájmový objekt, kde bude umístěno hipologické centrum
Krajského ředitelství policie (KŘPLK). Budova C - zemědělská budova stájí, využíváno SŠHL
a nájemci. Budova D - zemědělská skladovací hala pro uskladnění zemědělské produkce a
zemědělských strojů. Kravín - budova byla již opravena z dotací a z výsledků vlastní
hospodářské činnosti KSF. Seník. Teletník. Budova ve vlastnictví JK Nikol - sportovní klub
využívá vlastní budovu a pronajaté pozemky, které jsou součástí areálu školního statku
Rekonstrukce budov A a B je prioritní. Část rekonstrukce budovy A bude hrazena z výnosů
z prodeje areálu Hejnice, jehož prodejní cena byla stanovena na 21.906.000 Kč. Kupní smlouva
čj. OLP/626/2021 bude předložena ZK ke schválení dne 25.5.2021. Rekonstrukce budovy B
bude financována z rozpočtu LK. Část nákladů se LK vrátí formou uzavření nájemní smlouvy
mezi ŠSF a KŘPLK. Naopak rekonstrukce budovy C a D v tuto chvíli prioritou není a
nepředpokládají se u nich náročnější opravy a ani se neočekává změna účelu jejich využití.
V rámci příprav COV II na školním statku byl odborem investic v roce 2020 zpracován
„hmotový rozpočet“ na kompletní rekonstrukci celého areálu, a to s ohledem na
předprojektovou přípravu projektu COV II.
BUDOVA - PROSTOR

INVESTIČNÍ náklady rekonstrukce podle technickohospodářských ukazatelů pro rok 2020 v Kč

A
B
C
D
úprava dvora

123 840 000
78 170 000
54 964 800
11 310 000
20 400 000
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projekty, inženýrská činnost, TDI,
koordinátor BOZP, průzkumy
celkem bez DPH *)
celkem s DPH *)

47 200 000
335 884 800
406 420 608

BUDOVA A
umístění zázemí učebních oborů SŠHL Frýdlant
STÁVAJÍCÍ STAV

PLÁNOVANÝ STAV

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Kanceláře správy statku

Kanceláře správy statku

Rozpočet LK/výnosy z prodeje
areálu Hejnice

Zázemí odborného výcviku
žáků SŠHL Frýdlant šatny, učebny, sociální zázemí

Zázemí odborného výcviku
žáků SŠHL Frýdlant šatny, učebny, sociální zázemí

Rozpočet LK/výnosy z prodeje
areálu Hejnice

Prodejna, bufet + zázemí

Výdejna školní jídelny s malou
jídelnou

Dílny statku stará dispozice

Dílny statku nová dispozice

Dílny statku stará dispozice

Dílny oboru Mechanizátor lesní
výroby

Truhlárna

Dílny oboru Zpracovatel dřeva

Sklad

Pilnice s katrem, sklad řeziva

Provozní prostředky
SŠHL/Rozpočet LK/výnosy
z prodeje areálu Hejnice
Rozpočet LK/výnosy z prodeje
areálu Hejnice
Rozpočet LK/výnosy z prodeje
areálu Hejnice
Rozpočet LK/výnosy z prodeje
areálu Hejnice
Rozpočet LK/výnosy z prodeje
areálu Hejnice

Na rekonstrukci budovy A školního statku pro výše uvedené využití zatím není zpracována
předprojektová příprava ani rozpočet.
BUDOVA B
umístění hipologického centra Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
STÁVAJÍCÍ STAV

PLÁNOVANÝ STAV

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Sociální zázemí, učebna,
kotelna, sklad, byty
Byty
Půda
Garáže
Dílny statku

Sociální zázemí, sklady,
kotelna, učebny
Kanceláře a zázemí
Ubytovna
Garáže
Stáje

Rozpočet LK
Rozpočet LK
Rozpočet LK
Rozpočet LK

Sklad přízemí

Stáje

Rozpočet LK

Rozpočet LK

Vybudování hipologického centra KŘPLK je dlouhodobě připravovaným projektem LK a
KŘPLK, který má velký potenciál přesahu s ohledem na: Zvýšení pocitu bezpečí na území LK.
Výkon služby Policie ČR na území LK. Dopad na významné snížení „přeshraniční kriminality.“
Spolupráci při zajištění odborných praxí žáků škol v oborech zemědělských a zároveň i
„bezpečnostních“ na území LK. Zvýšení atraktivity studia na SŠHL Frýdlant. Předpokládanou
úzkou spoluprací mezi ŠSF a KŘPLK při zajišťování krmiv a steliv pro hipologické středisko.
Nezanedbatelným přínosem je i skutečnost, že uzavřením nájemní smlouvy mezi ŠSF a KŘPLK
je potenciálně zajištěn dlouhodobý pronájem budovy, a to na dobu nejméně 20 let.
Diskuse:
Vzhledem k totožné problematice proběhla diskuse k bodu 4 programu v rámci projednávání
bodu 5.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/26 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/b.42g)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere
na vědomí informace o zajištění, financování a rozsahu plánovaných činností souvisejících s
rekonstrukcí objektů areálu Školního statku Frýdlant, o vybudování zázemí pro výuku
odborného výcviku žáků Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace a pro hipologické centrum Policie ČR.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 11

Zdržel se: 1

Proti: 0

Výsledek: přijato

5. Memorandum s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje o spolupráci v rámci
nově zřízeného oddělení služební hipologie - využití Školního statku Frýdlant
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva a vlastní návrh textu memoranda.
Ostatní přílohy byly součástí materiálů k předchozímu bodu. Bližší informace členům Výboru
prezentoval Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana LK.
Dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, kraj mimo jiné pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, mezi něž patří také zajištění jejich
bezpečnosti. Společným cílem LK a Krajského ředitelství policie LK (KŘPLK) je zvýšení
bezpečnosti na území LK, především v CZ - PL a CZ - D pohraničí. To by mělo být na základě
předloženého memoranda v budoucnu zajištěno v oblasti Frýdlantského výběžku
také prostřednictvím nového oddělení služební hipologie, odboru služby pořádkové policie
KŘPLK. Pro dosažení tohoto cíle se jeví jako vhodné místo k umístění nově vznikajícího
oddělení hipologie areál bývalého Krajského statku Frýdlant. Signatáři předloženého
memoranda jsou tedy ČR - Krajské ředitelství policie LK a LK.
Předmětem memoranda je deklarace vzájemné úzké spolupráce mezi LK a KŘPLK, a to při
zajištění financování, určení rozsahu, časového harmonogramu a vlastní realizace rekonstrukce
budovy B a provozování činnosti oddělení služební hipologie v nově zrekonstruovaném
prostoru KŘPLK po dobu nejméně 20 let od dokončení rekonstrukce budovy B ze strany LK.
Signatáři memoranda dále deklarují, že budou vzájemně koordinovat činnost s dalšími
dotčenými stranami tak, aby byl dosažen společný cíl obou smluvních stran spočívající
v dokončeném společném projektu revitalizace areálu bývalého Krajského statku Frýdlant na
oddělení služební hipologie.
LK memorandem deklaruje, že je připraven: Zajistit úplnou realizaci etapy I., tj. rekonstrukci
budovy B na vlastní náklady, tedy: Zhotovení projektové dokumentace včetně zajištění
povolení všech dotčených orgánů, vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a
dohled nad jejich vlastní realizací; zajistit finanční prostředky na realizaci etapy I. rekonstrukce
budovy B, jejich uvolnění je podmíněno schválením poskytnutí finančních prostředků orgány
LK, realizovat etapu I. v souladu s časovým harmonogramem, který je součástí memoranda.
KŘPLK deklaruje tímto memorandem, že je připraveno zajistit součinnost při přípravě a při
vlastní realizaci etapy I., tj. rekonstrukce budovy B, především prostřednictvím odborných
konzultací tak, aby při rekonstrukci byly vytvořeny vhodné podmínky pro následné umístění a
činnost oddělení služební hipologie KŘPLK.
KŘPLK dále deklaruje, že je po dokončení rekonstrukce budovy B a jejím řádném
zkolaudování připravena na dobu nejméně 20 let uzavřít s příspěvkovou organizací, kterou
zřizuje LK, Smlouvu o nájmu nebytových prostor za nájemné stanovené znaleckým posudkem,
a to po dohodě obou smluvních stran. Musí být splněny podmínky uvedené v § 12a zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (zejména cena nesmí překročit výši v čase a místě obvyklou). Ze strany
LK je předpokládáno, že roční nájemné bude vyšší než roční odpis rekonstruované budovy B.
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Memorandum bude uzavřeno na dobu určitou, a to do 31.12.2024. Termín platnosti vychází z
časového harmonogramu uvedeného v příloze memoranda. Při stanovení data ukončení
platnosti memoranda je počítáno s rezervou pro případ, že se objeví překážky, které by mohly
celý proces zpomalit.
Po dokončení revitalizace budovy B bude následovat kolaudační řízení a uzavření nájemní
smlouvy mezi KŘPLK a ŠSF, kterému bude celý areál školního statku svěřen do správy, a to
na podzim 2021. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o nájemní smlouvu uzavíranou
příspěvkovou organizací na dobu delší než jeden rok, bude souhlas s nájmem prostor a znění
nájemní smlouvy schvalovat RK.
Diskuse:
Křupala - Vyslovil požadavek, aby z memoranda byla z důvodu utajení vyčleněna přítomnost
studentů při speciálním výcviku policejních koní. Odpověď Ramzer - Toto bylo do materiálu
zapracováno Policií ČR.
Pražák - Vznesl dotaz na vypořádání závazků při likvidaci společnosti Krajský statek Frýdlant,
s.r.o. Odpověď Ramzer - S výjimkou ukončení vypořádání zemědělských dotací s SZIF (MZe)
z důvodu nemoci dlouholetého poradce společnosti je vypořádání závazků ukončeno. Pražák Vyslovil názor, že náklady na jedno ustájovací místo pro koně jsou příliš vysoké. Odpověď
Ramzer - Uvedl, že v rozpočtu jsou započítány finanční prostředky na rekonstrukci celé
budovy. Stáj pro koně je pouze její částí. Dále informoval, že v první etapě nebude do budovy
A investováno celých 123,84 mil. Kč, pouze nezbytné prostředky. Na rekonstrukci dílen
v budově A bude využit výnos z prodeje areálu SŠHL v Hejnicích. Volf - Vznesl dotaz, kdo
bude hradit náklady na budovu B. Ramzer - Liberecký kraj. Policie ČR bude hradit nájemné po
dobu min. 20 let (je předpokládáno mezi 1.200.000 - 1.600 000 Kč/rok). Vlk - Vznesl dotaz na
opuštění areál v Hejnicích. Odpověď Ramzer - Od 1.9.2021 bude v tomto areálu působit Střední
škola Jana Blahoslava. V následujících dvou letech SŠHL areál v Hejnicích kompletně opustí.
Vlk - Vznesl dotaz, zda budou prostory po využití části budovy B na hipocentrum Policie ČR
pro SŠHL dostatečné. Odpověď Ramzer - Informoval, že areál školy byl projektován na 1.000
žáků. Zázemí bude naprosto dostačující. Vlk - Vznesl dotaz k výši nájmu, zdali není vzhledem
k nákladům na rekonstrukci příliš nízké. Ramzer - Konstatoval, že nájemné musí odpovídat
cenám obvyklým. Areál statku je třeba rekonstruovat kompletně. Nájemným bude řešeno
financování rekonstrukce jedné z budov. LK zůstane zhodnocený majetek.
Pražák - Vznesl dotaz na venkovní prostory pro hipocentrum. Odpověď Ramzer - Projekt
hipocentra je řešen komplexně. S venkovními prostory pro výcvik služebních koní je počítáno.
Možností je vybudování jednoduché haly, která by nesloužila pouze k výcviku koní hipocentra.
Pražák - Vznesl dotaz na předložení žádosti do POV. Odpověď Ramzer - Krajský statek
Frýdlant s.r.o. je v likvidaci a nemá tak možnost žádat. Problémem u Školního statku Frýdlant,
příspěvková organizace je neexistence historie.
Kubíček - Vyjádřil podporu záměru rekonstrukce areálu, který má dle něho obrovský potenciál.
Je obrovská škoda, v jakém stavu se aktuálně nachází. Uvedl, že nyní projednávané aktivity
jsou součástí dlouhodobého procesu s cílem vybudování vzorového areálu. Vyzdvihl
dlouholetou kvalitní práci jednatele likvidované s.r.o. a zároveň ředitele nové p.o. Školní statek
Frýdlant Ing. Kysilky. SŠHL má dle něho také velmi kvalitního ředitele. V místě se tedy
kumulují velmi kvalitní pracovníci s velkou perspektivou. Vzhledem k velikosti areálu Statku
jsou hledány další funkce využití. Hipocentrum Policie ČR je dle něho velmi vhodnou součástí.
Šádková - Seznámila s historií Statku. Uvedla, že resort ŽPZ převzal Statek v roce 2008. Také
vyzdvihla práci Ing. Kysilky, kterému se podařilo zbavit společnost dluhů a vybudovat funkční
zařízení. Navrhla výjezd Výboru do areálu Školního statku Frýdlant. Löffelmann - Popsal velmi
špatnou situaci v minulosti. Připomněl návrh resortu školství začlenit rekonstrukci areálu do
dotačního programu na vybudování centra odborného výcviku (COV II). Křupala - Požádal o
podrobnější ekonomický rozbor projektu. Odpověď Ramzer - Po podpisu memoranda proběhne
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projektování zbývající části areálu. Pražák - Vznesl dotaz na v minulosti zamýšlený záměr
vzniku muzea v areálu Statku. Odpověď Stříbrný - Tento záměr pochází z doby, kdy se
neuvažovalo o návratu SŠHL do areálu. Nyní se o tom tedy neuvažuje. Vlk - Jedná se dle něho
o jediné možné řešení k zachování velmi hodnotného areálu. Doplnění Ramzer - Objekt se
nachází v ochranném pásmu státního hradu a zámku Frýdlant. Historický ráz musí být i z tohoto
důvodu zachován. Školní statek je jednou z investičních priorit resortu školství. Loffelmann Konstatoval, že finanční stránka je pouze jedním z hledisek.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/27 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/b.28)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Vybudování a provozování
zázemí pro nově zřízené oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie
Libereckého kraje. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení tohoto dokumentu.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 9

Zdržel se: 3

Proti: 0

Výsledek: přijato

Po ukončení projednání předchozího bodu opustil zasedání Ing. Kubíček. Počet hlasujících se
tak snížil na 11.
6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. č. 134/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2020
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Navrhovaná ZR-RO č. 134/21 nezakládá nové požadavky na rozpočet kraje v roce 2021 veškeré výdaje jsou kryty z finančních prostředků resortu.
Předmětem materiálu je schválení ZR-RO a rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotací
z Programu vodohospodářských akcí (PVA) pro r. 2020 v rámci Fondu ochrany vod LK (FOV).
Program vodohospodářských akcí 2020
Usn. č. 68/20/ZK ze dne 25.2.2020 schválilo ZK vyhlášení PVA, FOV LK pro rok 2020.
Účelem Programu je obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a
výstavba nových vodních děl. V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR
v 3/2020 byla na mimořádném zasedání ZK usn. č. 11/20/mZK ze dne 17.3.2020 schválena
změna podmínek vyhlášeného programu, spočívající ve změně lhůty pro podání žádosti o dotaci
a s tím související změny administrativních lhůt.
Program pro rok 2020 byl vyhlášen dne 28.2.2020 vyvěšením na úřední desce LK. Doba trvání
programu je od 1.1.2020 do 30.11.2021. Sběr žádostí proběhl v termínu od 21.4. do 15.5. 2020.
Předpokládaná celková alokace byla schválena ve výši 20 mil. Kč. K termínu ukončení sběru
žádostí obdržel OŽPZ celkem 23 žádostí s celkovým požadavkem 25.429.080,96 Kč.
Předložené záměry byly odbornými pracovníky oddělení vodního a lesního hospodářství a
oddělení dotací a samosprávných činností posouzeny z hlediska vodního zákona, Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací (PRVK) LK a podmínek programu. Hodnotící orgán Výbor ZŽP na
svém jednání dne 18.6.2020 navrhl rozdělit finanční prostředky mezi 21 žadatelů max. do výše
22.509.985,13 Kč dle uvedeného návrhu podpory. Jedná se o ceny před vysoutěžením. Reálná
výše dotace může být nižší, k navýšení dotace LK však dojít nemůže. Výše rozdělených
finančních prostředků pro rok 2020 převyšuje předpokládanou schválenou alokaci v programu.
Rozdíl ve výši 2.509.985,13 Kč bude pokryt z rezerv FOV.
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Z celkových nákladů na projekty byly vždy odečteny nezpůsobilé výdaje, jejichž výčet je
uveden ve vyhlášeném Programu, popřípadě výdaje, které nejsou předmětem podpory.
Následně byla vypočtena dotace. Výše podpory dle podmínek programu může činit max. 70%
ze způsobilých výdajů, max. 2 mil. Kč.
Předmětem materiálu je projednání výsledků hodnocení 2 žádostí o poskytnutí dotace z FOV
LK - PVA 2020 v úhrnné výši 2.041.564,39 Kč. Obci Bělá na projekt s názvem „Obnova
vodovodu“ a obci Studenec na projekt „Výstavba ČOV k č.p. 370 Studenec.“ Uvedení žadatelé
provedli výběrová řízení na dodavatele stavby a doložili požadované materiály k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Uváděné závazné parametry vycházejí z doložené Smlouvy o dílo
a výše dotace je vypočtena z vysoutěženého rozpočtu. Oproti návrhům dotací schválených
Výborem ZŽP se cena těchto dvou projektů po vysoutěžení snížila celkově o 298.567,22 Kč.
Navrhovaná podpora z Fondu ochrany vod LK, PVA 2020, v úhrn. výši 2.041.564,39 Kč:
Název
příjemce

IČ

Obec Bělá

275603

Obec
Studenec

Studenec 364,
Výstavba ČOV k
276162 512 33
č.p. 370 Studenec
Studenec

Adresa/sídlo
Bělá 142,
514 01 Bělá

Název projektu

Obnova vodovodu

Parametry

Dotace v max. výši (Kč) /
podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů (%)

výměna vedení
vodovodu – 813,5
m

1.773.798 /
62,32 %

výstavba ČOV – 1
ks

267.766,39 /
70,00 %

Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/28 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/b.39)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 134/21 a s poskytnutím účelových
investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod LK, Programu
vodohospodářských akcí 2020 v úhrnné výši 2.041.564,39 Kč dle přiloženého tabulkové
přehledu. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření a
poskytnutí těchto účelových dotací.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

7. Hodnocení žádostí přijatých do Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu
vodohospodářských akcí pro rok 2021
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice včetně návrhu
hodnocení v souhrnné hodnotící tabulce. Další informace prezentovala pracovnice OŽPZ Ing.
Kamila Madejová.
Program vodohospodářských akcí (PVA) byl vyhlášen 26.2.2021 vyvěšením na úřední desce
LK. Doba trvání programu (realizace projektů) je od 1.1.2021 do 30.11.2022. Příjem žádostí
proběhl od 29.3. do 16.4.2021. OŽPZ obdržel celkem 19 žádostí s celkovým požadavkem
21.836.877,44 Kč. Předpokládaná finanční alokace pro toto vyhlášení programu byla ve výši
15.000.000 Kč. Usn. ZK č. 182/21/ZK ze dne 27.4.2021 bylo rozhodnuto o navýšení financí
FOV LK, PVA ve výši 3.000.000 Kč zapojením zůstatků použitelných finančních prostředků
roku 2020 do rozpočtu kraje 2021, celková fin. alokace pro PVA 2021 tedy činí 18.000.000 Kč.
Předložené záměry byly odbornými pracovníky oddělení vodního a lesního hospodářství a
oddělení dotací a samosprávných činností posouzeny z hlediska vodního zákona, Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací LK a podmínek programu.
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Kritéria pro hodnocení: Administrativní soulad žádosti; Předmět žádosti je vodním dílem;
Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK; Počet ekvivalentních obyvatel/osob,
řešený opatřením (min. 20 EO/osob); Platný doklad o možnosti provádět stavbu.
Aby byla žádost navržena k podpoře, musí žadatel splnit všechna kritéria pro hodnocení.
Obec Vítkovice - projekt „Vítkovice - jímací území Kobyla“ - žadatel nedodal povinnou přílohu
- doklad o možnosti provádět stavbu. Nebyla splněna administrativní kritéria programu, proto
žádost není navržena k podpoře.
Obec Poniklá - projekt „Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce vodovodu“ - v souladu
s podmínkami programu je pouze část projektu týkající se vodovodu. Kanalizace nesplňuje
podmínku programu - napojení min. 20 EO. Žádost je navržena k částečné podpoře.
Neuznatelné výdaje (např. inženýrská činnost, zařízení staveniště, vodovodní přípojky, náklady
na odstranění odpadu, poplatek za skládku atd.) byly z celkových nákladů stavby odečteny a ze
způsobilých výdajů byla nejprve vypočítána možná výše dotace činící max. 70 % uznatelných
nákladů resp. max. 1,8 mil. Kč. Vzhledem k převisu požadovaných částek vůči finančním
možnostem programu bylo přikročeno k poměrovému krácení výše dotace všem žadatelům, a
to na 86,36 % možné požadované výše dotace. Byly přepočítány i procentuální podíly dotace
na způsobilých výdajích projektů, jak ukazuje hodnotící tabulka, která je přílohou tohoto
materiálu. Celkem je navrženo k podpoře 18 žádostí v celkovém objemu 17.998.019,46 Kč.
Po schválení návrhu podpory Výborem správce programu oznámí žadatelům výsledek
hodnocení a vyzve podpořené, aby ve stanoveném termínu sdělili, zda akceptují sníženou výši
dotace a zda budou za těchto podmínek dále projekt realizovat. Pokud ano, vyzve je současně
k doložení podkladů k uzavření smlouvy, jejichž součástí bude změnový list k žádosti
zohledňující sníženou výši dotace aktualizovanou po vysoutěžení. O poskytnutí dotací na
jednotlivé projekty bude průběžně v době trvání programu rozhodovat ZK. Současně
s rozhodnutím o poskytnutí dotace bude schvalována i konkrétní smlouva o poskytnutí dotace,
kde budou uvedeny parametry projektu a již přesná výše dotace dle vysoutěženého rozpočtu.
Diskuse:
Volf - Vznesl dotaz na využití finančních prostředků v případě, že žadatel snížení dotace
neakceptuje. Odpověď Madejová - Nevyužité finanční prostředky by byly zařazeny do finanční
rezervy a využity příští rok.
Šádková - Připomněla systém FOV, PVA. Smlouvy jsou uzavírány až po uzavření smlouvy o
dílo mezi žadatelem o dotaci a zhotovitelem. Kvapil - Uvedl, že některé obce nevytvářejí fondy
oprav na vodohospodářskou infrastrukturu. Tato věc by měla být v kritériích dotačního
programu zohledněna. Vlk - Vznesl dotaz na výši dotace po vysoutěžení nižší částky. Odpověď
Madejová - Procento dotace z uznatelných nákladů zůstane zachováno. Dotace je snížena.
Šádková - Informovala o připravovaných úpravách Statutu FOV. Uvedla, že v nejbližších
letech je předpoklad příjmu velkého množství žádostí. Volf - Uvedl, že v hodnotící tabulce by
mohla být uvedena také výše částky ukládané obcí do fondu oprav. Židek - Informoval, že RK
diskutovala povinnost ukládat dostatečně vysokou sumu do fondu oprav jako podmínku
poskytnutí dotace. Šádková - Konstatovala, že nemá informaci, že by se jiné kraje tímto
hlediskem zabývaly. Podotkla, že tuto otázku je nutné řešit na úrovni ministerstva.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/29
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva LK po projednání souhlasí s přidělením
účelových dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí
pro rok 2021 do celkové výše 17.998.019,46 Kč a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
postupně rozhodovat o tomto návrhu v souladu s přiloženým tabulkovým přehledem.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0
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8. Program rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 44 - obce
Bukovina u Čisté a Vyskeř
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytl pracovník OŽPZ Ing. Tomáš Komrzý.
Koncepci odkanalizování a zásobování vodou obcí v LK řeší Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací LK (Plán), schválený ZK usn. č. 223/04/ZK ze dne 21.9.2004. Při zpracování,
projednání a schválení změny oproti schválenému Plánu se postupuje podle § 4 odst. 6 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, tzn., že každá
taková změna musí být projednána dle citovaného zákona a předložena ZK ke schválení.
Obec Bukovina u Čisté
Žádost obce Bukovina u Čisté o změnu Plánu se týká doplnění systému zásobování pitnou
vodou a změny koncepce odkanalizování obce.
Současný stav Plánu: Zásobování vodou: původní tři samostatné vodovody s vlastními zdroji
byly propojeny, navrhuje se dostavba souvislé vodovodní sítě s využitím stávajících zdrojů.
Odkanalizování: Výhledově se navrhuje výstavba splaškové kanalizace (kombinace tlakové a
gravitační) zakončené čistírnou odpadních vod (ČOV).
Navrhované řešení: Zásobování vodou: Vybudování nového posilujícího zdroje vody
(nedostatečnost stávajících) a současně propojení s vodovodním systémem Studenec Martinice v Krkonoších - Jilemnice. Odkanalizování: Z ekonomického i technického hlediska
(nutné čerpání splaškových vod) se do roku 2030 neuvažuje s centrální ČOV; Likvidace
splaškových vod bude prováděna individuálně u jednotlivých staveb (domovní ČOV a jímky).
Obec Vyskeř
Žádost obce Vyskeř o změnu Plánu spočívá v rozšíření vodovodní sítě a v obnově a dostavbě
jednotné kanalizace.
Současný stav Plánu: Zásobování vodou místních částí Vyskeř a Poddoubí obce Vyskeř je
z několika vodojemů. Vodovodní řad byl postupně rekonstruován. Do místní části Skalany
obce Vyskeř je voda dodávána ze zdrojů města Turnov přes vodojem a čerpací stanici.
Odkanalizování: Místních částí Vyskeř a Poddoubí obce Vyskeř je jednotnou kanalizací, kterou
je odpadní voda odváděna do rybníka pod obcí. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo
DČOV (domovních čistírnách). V místní části Skalany obce Vyskeř jsou odpadní vody
odváděny jednotnou kanalizací.
Navrhované řešení: Zásobování vodou: Místních částí Vyskeř a Poddoubí obce Vyskeř je
navrženo nahrazením stávajícího vodojemu Za Hůrou novým zemním vodojemem, dále
dostavba vodovodního řadu a postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě. V místní části
Skalany obce Vyskeř se neplánuje měnit stávající systém zásobování vodou.
Odkanalizování: Místních částí - Vyskeř a Poddoubí a Skalany obce Vyskeř je navrženo
obnovou a dostavbou jednotných kanalizací. Kvalita vypouštěných odpadních vod
z jednotlivých objektů do jednotných kanalizací musí splňovat nařízení vlády 401/2015 Sb.
U stávajících nevyhovujících septiků a DČOV je nutné zajistit jejich rekonstrukci tak, aby
splňovaly uvedené požadavky.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/30 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/b.40)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obce
Bukovina u Čisté a Vyskeř a doporučuje Zastupitelstva Libereckého kraje její schválení.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0
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9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/21 - zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021, zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608 - Dotační fond
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 159/21 je navrhováno: V souladu s níže
uvedenými rozhodnutími ČIŽP, oblastní inspektorát Liberec, byly uloženy pokuty v celkové
výši 50.000 Kč. Podle § 38, odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) je
50% z vyměřených pokut, tedy částka 25.000 Kč příjmem rozpočtu LK. Tato částka je dle výše
uvedeného paragrafu účelově určena k ochraně životního prostředí. Částky byly uhrazeny na
účet LK v roce 2021.
Dle č.j. ČIŽP/51/2020/5246 byla společnosti Partner in Pet Food CZ s.r.o. uložena pokuta ve
výši 10.000 Kč. Pokuta byla udělena v souvislosti s provozem zařízení „Výroba krmiv výrobní závod Brniště“, kdy provozovatel nedodržel podmínku platného integrovaného
povolení, které vydal KÚLK.
Dle č.j. ČIŽP/51/2020/5248 byla společnosti Monroe Czechia s.r.o. uložena pokuta ve výši
10.000 Kč. Pokuta byla udělena v souvislosti s provozem zařízení „Zařízení povrchových
úprav“, kdy provozovatel nedodržel podmínky platného integr. povolení, které vydal KÚLK.
Dle č.j. ČIŽP/51/2021/681byla společnosti Fehrer Bohemia s.r.o. uložena pokuta ve výši
30.000 Kč. Pokuta byla udělena v souvislosti s provozem zařízení „Výroba autopříslušenství“,
kdy jej provozovatel provozoval v rozporu s integrovaným povolením, vydaným KÚLK.
Finanční prostředky v celkové výši 25.000 Kč jsou navrhovány k zapojení do kapitoly 926 08
- Dotační fond, nespecifikované rezervy Programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů,
jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/31 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/b.46)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 159/21, kterým se navyšují výdaje
rozpočtu LK na rok 2021, OŽPZ o částku 25.000 Kč v kapitole 926 08 - Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů. Výbor životního prostředí a
zemědělství doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

10. Různé
Ing. Komrzý informoval o organizaci hodnocení soutěže Výrobek roku LK, které se uskuteční
na dalším zasedání dne 17.6.2021. Hodnocení bude zahájeno v 15.00 hod. Předtím budou
projednány body, které budou předloženy na 6. zasedání ZK dne 22.6.2021. Dle jejich rozsahu
bude stanoven přesný termín zahájení zasedání.
Ing. Komrzý dále informoval o aktuální situaci ve věci přípravy hodnocení žádostí přijatých do
DFLK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro práci jednotlivých hodnotících komisí.
Zmínil velký převis požadavku u programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty
(požadavek 5.110.000 Kč, alokace 1.664.000 Kč). Do programu bylo přijato celkem 50 žádostí,
z nichž je většina velmi kvalitní. Informoval, že v rámci kapitoly 91408 - Působnosti, Dílčí
ukazatel Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta máme ve schváleném rozpočtu pro
realizaci EVVO aktivit pro rok 2021 k dispozici 1.200.000 Kč. Vzhledem k opatřením vlády
nebylo však dosud možné hromadné akce, které měly být realizovány v rámci Kalendáře akcí
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resortu 2021 a měla pro ně být využita většina těchto finančních prostředků, realizovat. Další
vývoj pandemické situace v roce 2021 je otázkou. V podzimním období je možné očekávat
další omezení pořádání hromadných akcí. Situace neziskových organizací, hlavních příjemců
podpory z programu DFLK 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, je v druhém roce
pandemie velmi složitá.
Z výše uvedených důvodů je navrhován přesun 1.000.000 Kč z kapitoly 91408,
environmentální výchova do DFLK, programu 8.1 pro rok 2021. Navýšení alokace programu
8.1 přispěje k zachování činnosti NNO z oblasti EVVO pro období po pandemii. K této
problematice bylo navrženo podpůrné usnesení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/21/VŽPZ/32
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s využitím finančních prostředků z rozpočtu LK, OŽPZ, kapitola 914 08 - Působnosti,
Dílčí ukazatel Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ve výši 1.000.000 Kč v rámci
kapitoly 92608 - Dotační fond, Podprogram 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty. Výbor
životního prostředí a zemědělství doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této
změny rozpočtu - rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Černý - Konstatoval potřebu semináře pro starosty k nové vyhlášce pro oblast odpadového
hospodářství. Šádková - Tato vyhláška je v kompetenci Ministerstva vnitra nikoliv krajského
úřadu, který má v této oblasti odlišnou pracovní náplň. Tuto záležitost bude diskutovat
s pracovníky OŽPZ z oblasti odpadového hospodářství ve věci případného poskytnutí vzorů.
Stříbrný - Konstatoval velmi složitou orientaci v této problematice.
11. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Jiří Löffelmann
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Vladimír Stříbrný
předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 20. května 2021
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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