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Zápis č. 5 ze zasedání Výboru životního prostředí
a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 17. 6. 2021
Přítomno:

10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. Roman Baran, Jiří Löffelmann, Ing. Martin Volf

Hosté:

Václav Židek (omluven), RNDr. Jitka Šádková (omluvena), Ing. Miloš Hoferka, Ing.
Karel Pop, Ing. Kamila Madejová, Ing. Tereza Pokorná, Ing. Lenka Lánská

Ověřovatel:

Vladimír Stříbrný

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 také Ing. Zbyněk Vlk. Počet hlasujících byl tedy 9.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Vladimír Stříbrný, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/33
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 5. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
pana Vladimíra Stříbrného.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
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. Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK - informace o realizaci
5. PRVK LK - změna č. 45 - obec Kruh
6. Změna Statutu FOV LK a spoluúčast LK na financování vodohospodářské infrastruktury
7. ZR - RO č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 - FOV LK, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v roce 2021
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ZR - RO č. 189/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast č. 8
Životní prostředí a zemědělství v roce 2021
9. Plán činnosti Výboru ŽPZ na II. pololetí 2021
10. Hodnocení soutěže o Výrobek roku z odvětví zemědělství - potravinářství
11. Různé
12. Závěr
8.

Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Nikdo nepodal návrh k jeho úpravě.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/34
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 5. zasedání v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

4. Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK - informace o realizaci
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva včetně odkazu na další informace
k aktualizaci dokumentu. Problematiku se na jednání dostavili prezentovat Ing. Miloš Hoferka,
zástupce zpracovatele společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Ing. Karel Pop,
vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK (Plán) je koncepční dokument, který řeší zásobování
pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely
úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území LK. Byl
schválen ZK usn. č. 223/04/ZK ze dne 21.9.2004.
Vyhláška č. 428/2001 Sb., §3 a §4, příloha č. 21 specifikuje rozsah zpracování dokumentu, co
je jeho obsahem a také formát zpracování. Dále je PRVKÚK zpracováván dle metodických
pokynů MZE (MP 10534/2002 - 6000, Dodatek č. 1 MP 7869/2004 - 7000, MP 401/2010 15000, dříve MP 8114/2007 - 16000).
V dřívější zákonné úpravě (zákon 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) bylo uvedeno, že kraj schvaluje Plán nejdéle na dobu 10 let. Toto ustanovení bylo od
1.1.2014 zrušeno a žádosti o změnu Plánu jsou obcemi předkládány průběžně. Dosud bylo
schváleno 44 změn oproti původnímu Plánu.
Vzhledem k neaktuálnosti Plánu, podepsal LK v 7/2019 na základě výsledku výběrového řízení
sml. o dílo č. OLP/665/2019 se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) na
zakázku Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK. Jejím předmětem je
vypracování aktualizovaného koncepčního dokumentu v souladu s platnou legislativou a
dalšími platnými listinami.
Plán je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace
a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního
úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.
Průběh zpracování aktualizace dokumentu společností VRV: Obce byly požádány o podklady
k aktualizaci (webový dotazník, dopis + e-mail, telefonní kontakt, na vyžádání byly obce
zpracovatelem navštíveny). Dále proběhly schůzky s vlastníky vodohospodářské infrastruktury
(VHI) a provozovateli (zákresy sítí, konzultace návrhů a strategických investic). Zpracovatel
komunikoval také se správci povodí - Povodím Ohře a Labe (především problematika domácích
čistíren odpadních vod (DČOV)). Po získání veškerých podkladů byla zpracována celková
aktualizace a finální návrhy odeslány obcím k odsouhlasení.
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Zástupce zpracovatele konstatoval problém rozdílných požadavků jednotlivých dotčených
organizací. V některých případech je problematické vyhovět všem požadavkům, některé jdou
proti sobě (obce x správce povodí, MZE x MŽP, obce x MZE, …).
Problematika individuálního čištění odpadních vod: MZE: Pokud byla navržena splašková
kanalizace v původním PRVKÚK, nesouhlasí s DČOV. MŽP: Národní program Životního
prostředí DČOV. Povodí: DČOV nechtějí povolovat v rozvojových lokalitách. Obce:
Minimální investice do odkanalizování.
Územní plánování x PRVKÚK: Územní plány (ÚP) navrhují VHI i v budoucích rozvojových
lokalitách, v ÚP jsou často návrhy nerealizovatelné, nepřesné. PRVKÚK řeší VHI jen ve
stávající zástavbě.
Ing. Hoferka uvedl, že PRVKÚK může být dobrým nástrojem vodohospodářského plánování,
má to však úskalí: Využitelnost PRVKÚK je omezena detailním definováním v legislativě.
Legislativa vznikala kolem roku 2002 a v současné době jsou k dispozici modernější IT
nástroje. Téměř chybí provázanost na jiné dostupné databáze. Není možná jednoduchá
průběžná aktualizace. Chybí řešení probl. dešťových vod, šedých vod, klimatické změny,…
Z důvodů obsáhlosti dokumentu bylo v podmínkách Smlouvy o dílo uvedeno, že odevzdání
zakázky bude po jednotlivých částech. Část A obsahovala aktualizované karty obcí, grafickou
část vodovodů a kanalizací a aktualizovaná data GIS. V části B jsou dokumenty zpracované po
jednotlivých ORP, aktualizace nouzového zásobování vodou, aktualizace aglomerací nad 2000
obyvatel, souhrnná zpráva, zpracování dokumentu o nadobecních systémech vodovodů a
kanalizací. Část C obsahuje projednání návrhu koncepce se správci povodí, vodoprávními
úřady, Ministerstvem zdravotnictví, MZe a MŽP včetně zapracování jejich požadavků. Část D
řeší zajištění posouzení vlivů na ŽP, zapracování požadavků ze stanoviska dle zákona EIA a
předložení konečného znění koncepce.
Ke Smlouvě o dílo byly podepsány Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. V obou případech se jednalo
o posunutí termínu dodání částí díla z důvodů vyhlášeného nouzových stavů vládou ČR a
přijatých mimořádných opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v letech
2020 a 2021.
V současné době byly předány části A a B. Část C je projednávána, termín odevzdání je
11/2021. Část D je rozpracována. Po zapracování připomínek z projednávání části C
(ministerstva, správci povodí, dotčené orgány…) bude oznámení koncepce předloženo
příslušnému správnímu orgánu k posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu prezentace Ing. Hoferky se na zasedání dostavil Ing. Zbyněk Vlk. Počet hlasujících
tak stoupl na 10.
Diskuse:
Pražák - Vznesl dotaz na dostatečnost finančních prostředků poskytovaných LK k realizaci
VHI. Odpověď Pop - LK podporuje VHI cca 20 - 25 mil. Kč/rok. Celkové potřeby však dosahují
řádu miliard Kč. Doplnění Hoferka - Konstatoval, že obce z LK nedostatečně využívají
dotačních možností nabízené SFŽP.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/35
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí
informace o průběhu realizace celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0
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5. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 45 - obec Kruh vodovod, odkanalizování obce
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace poskytl Ing. Karel
Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství OŽPZ.
Koncepci odkanalizování a zásobování vodou obcí v LK řeší Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Libereckého kraje (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.
Žádost obce Kruh o změnu Plánu se týká vybudování nové vodovodní sítě zásobované vodou
ze stávajících vrtů v obci a vybudování nové oddílné kanalizace zakončené obecní čistírnou
odpadních vod (ČOV).
Současný stav Plánu:
Zásobování vodou: V obci bude vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, do kterého bude
voda dodávána z vodovodu sousední obce - Roztoky u Jilemnice (zdrojem vody vrt).
Odkanalizování: Likvidace odpadních vod v obci bude zajištěna pro každý objekt individuálně.
Navrhované řešení:
Zásobování vodou: Bude vybudován vodovod pro veřejnou potřebu zásobovaný vodou ze
dvou vrtů (KM-1 a K4) na území obce.
Odkanalizování: V obci bude vybudován systém nové oddílné kanalizace zakončený centrální
ČOV s kapacitou cca 550 ekvivalentních obyvatel. V okrajových a odloučených částech obce
bude likvidace odpadních vod zajištěna individuálně.
Návrh změny Plánu byl projednán s dotčenými orgány.
Diskuse:
Vlk - Vznesl dotaz, zda obec Kruh disponuje finančními prostředky na realizaci. Odpověď Pop
- Tuto informaci nemáme, velmi často však žádost o změnu PRVKÚK souvisí s žádostí obce o
dotaci na VHI.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/36 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.52)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou č. 45 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Kruh
a doporučuje Zastupitelstva Libereckého kraje její schválení.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

6. Změna Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje a spoluúčast Libereckého kraje
na financování vodohospodářské infrastruktury obcí
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice, návrh nového znění
Statutu ve finální i změnové verzi a přehled obcí LK dle počtu obyvatel. Další informace
poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Předmětem projednání je návrh změny Statutu Fondu ochrany vod LK (FOV) s účinností od
1.1.2022 spočívající v úpravě resp. jasném vymezení podmínek pro poskytování dotací na
výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury obcím resp. svazkům obcí v LK.
FOV byl zřízen usn. ZK č. 175/04/ZK ze dne 31.8.2004 na základě ust. § 42 odst. 4 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vodní zákon). Účelem FOV je soustřeďovat a využívat účelově vázané finanční prostředky
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v souladu s vodním zákonem. Účel využití finančních prostředků a jejich čerpání je určeno
Statutem FOV.
Finanční prostředky FOV lze využít na úhradu výdajů na opatření k nápravě, hrozí-li závažné
ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod či k nápravě ekologické újmy na
povrchových a podzemních vodách v souladu s vodním zákonem. Dále mohou být finanční
prostředky FOV využity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, jako
jsou veřejné vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, úpravny vody, vodojemy, náhradní
zdroje pitné vody. Tyto prostředky jsou poskytovány obcím do 4000 obyvatel (či svazkům obcí)
formou programových dotací v rámci každoročně vyhlašovaného Programu vodohospodářských akcí (PVA) či jako individuální dotace v případě spolufinancování s národními či
evropskými dotačními programy, popř. na opatření určená k řešení dopadů plánovaného
rozšíření těžby polského dolu Turów.
Hlavními finančními prostředky FOV jsou poplatky za odběry podzemních vod na území LK
vyplývající z vodního zákona, které činí ročně cca 18 mil. Kč, a dále finanční prostředky
z rozpočtu kraje. Následující tabulka vystihuje statistiku poptávky obcí (podaných žádostí) a
uskutečněné dotační podpory prostřednictvím FOV za poslední 4 roky:

Z uvedené statistiky lze jednak vyčíst trend růstu požadovaných a poskytnutých finančních
prostředků z FOV. Dále pak tabulka ukazuje, že v posledních čtyřech letech bylo průměrně
z FOV požadováno 30,9 mil. Kč/rok a poskytnuto bylo průměrně 27,2 mil. Kč/rok. Při příjmu
do FOV z poplatků za odběry podzemních vod činících 18 mil. Kč ročně je evidentní, že
dlouhodobě není možné podporovat výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury obcí
v LK pouze z vybraných poplatků a za stávající míry finanční podpory poskytované LK.
Na tento trend proto reaguje i úprava Statutu FOV a podmínek pro poskytování dotací, kde za
nejvýznamnější změny je navrhováno snížení max. výše dotace z 70 % na 50 % způsobilých
výdajů projektu u Programu vodohospodářských akcí (PVA) a v případě individuálních dotací
se spolufinancováním ze státních či evropských zdrojů je navrhována podpora 10 %
z celkových způsobilých výdajů (namísto až 18 % jak tomu bylo doposud). V případě
individuálních dotací bez spolufinancování je pak nově navrhována podpora LK ve výši 30 %
(namísto 50 %).
Úpravy Statutu FOV a pravidel pro poskytování programových i individuálních dotací se
navrhují s účinností od 1.1.2022, a to z důvodu splnění závazků spolufinancování v roce 2021,
které LK přislíbil usn. č. 345/20/ZK ze dne 22.9.2020 obcím Okna, Velký Valtinov, Vítkovice
a Benecko (realizátor VHS Turnov).
V současné době LK dokončuje aktualizaci PRVK LK, který stanovuje základní koncepci
optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu
s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost
řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených
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postupů v tomto kraji. Aktualizace PRVK LK byla vytvářena ve spolupráci s obcemi LK a
vychází s výhledem do roku 2030 z jejich potřeb a územních plánů. Součástí dokumentu bude
i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dále bude obsahovat
návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové
situace. PRVK LK slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování
veřejného zájmu a rozhodování o poskytování dotací. Pro poskytnutí dotace z FOV je vždy
požadován soulad projektu s PRVK.
Následující tabulka shrnuje aktualizované údaje PRVK LK o plánovaných investicích obcí LK
do 4000 obyvatel do výstavby a obnovy vodohosp. infrastruktury (VHI) ve výhledu do r. 2030:

Z uvedeného lze očekávat, že se poptávka po dotacích z FOV ze strany obcí LK v příštích letech
může i několikanásobně navýšit, a to i v souvislosti s plánovanými dotačními výzvami
z národních a evropských programů (individuální dotace se spolufinancováním).
Vzhledem k popsané problematice a potřebě podpory financování vodohospodářské
infrastruktury obcí v LK prostřednictvím FOV, naplnění smyslu aktualizace PRVK LK i k
naplnění bodů programového prohlášení koalice je navrhován koncepční přístup spočívající ve
stanovení jasných pravidel pro poskytování finanční podpory zakotvený ve Statutu FOV.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/37 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.50)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s navrženými změnami Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje s účinností od
1. 1. 2022 a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje jejich schválení.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 - Fond
ochrany vod LK, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v roce 2021
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Navrhovaná ZR - RO č. 176/21 nezakládá nové požadavky na rozpočet LK v roce 2021 veškeré výdaje jsou kryty z finančních prostředků resortu ŽPZ.
Předmětem materiálu je finanční účast LK v projektech spolufinancovaných ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí - výzvy č. 4/2019:
Vodovody a kanalizace; dále projednání žádostí o poskytnutí individuálních dotacích z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje (FOV) níže uvedeným příjemcům a schválení ZR - RO, kterou
se upravují výdaje v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, OŽPZ.
ZK schválilo svým usn. č. 345/20/ZK ze dne 22.9.2020 zapojení LK do kofinancování výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí v LK v roce 2021 do celkového objemu
12.667.829,34 Kč, a to na tyto projekty vždy max. do výše poloviny vlastního podílu žadatelů
ze způsobilých výdajů projektu prostřednictvím FOV:
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Žadatel / IČ

Max. výše dotace LK
(% ze základu pro stanovení
podpory SFŽP)

Název projektu

VHS Turnov
Benecko, Mrklov - náhrada nekapacitních
(Benecko), 49295934 vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody

2.925.035,07 Kč
(18,125 %)

Obec Vítkovice,
00276260
ObecVelký Valtinov,
00672891
Obec Okna,
00673412

1.130.454,50 Kč
(18,125 %)
4.130.428,61 Kč
(16,250 %)
4.481.911,16 Kč
(10,857 %)

Rozšíření vodovodu v obci Vítkovice Vurmovka
Velký Valtinov - tlaková kanalizace
Okna - odkanalizování obce a ČOV

Poskytování individuálních dotací v rámci FOV LK je upraveno v čl. 6 a 8 Statutu FOV (Statut),
který byl schválen usn. č. 68/17/ZK ze dne 28.2.2017. U individuálních žádostí může činit max.
výše dotace z FOV až 100 % finančních prostředků vyžadovaných národními programy nebo
programy spolufinancovanými z prostředků EU, jakožto povinného podílu žadatele nebo podílu
veřejných národních zdrojů, a to výhradně z celkových způsobilých výdajů projektu.
V ostatních případech, tedy bez spolufinancování, může činit maximální výše dotace až 70 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
Obec Okna
Dne 16.4.2021 byla obcí Okna podána žádost o poskytnutí individuální dotace z FOV ve výši
3.352.209,68 Kč na projekt pod názvem Okna - odkanalizování obce a ČOV. Předmětem
projektu je výstavba tlakové kanalizace o délce 3,173 km a čistírny odpadních vod v obci s
kapacitou 350 EO. Žadatel provedl výběrové řízení a uzavřel dne 18.2.2021 smlouvu o dílo se
zhotovitelem stavby a dne 8.4.2021 smlouvu o poskytnutí podpory se SFŽP. Oproti původnímu
předpokladu došlo po vysoutěžení ke snížení výše dotace z FOV o 1.129.701,48 Kč. Projekt je
v souladu s PRVK LK. Je navržena finanční podpora projektu v požadované výši 3.352.209,68
činící 10,857 % ze základu pro stanovení podpory SFŽP. Plánovaný termín realizace je od
15.4.2021 do 30.6.2023. Plánovaný termín závěrečného vyúčtování akce je 30.9.2023.
Finanční rozvaha projektu:
Celkové
výdaje
projektu
(Kč s DPH)

Celkové
nezpůsobilé
výdaje
(Kč s DPH)

Celkové
způsobilé
výdaje
(Kč s DPH)

32.943.822

2.067.800

30.876.021,74

Dotace SFŽP
(NPŽP)
(Kč s DPH / %
z celk. způs.
výdajů)
19.683.463,85
(63,75 %)

Vlastní podíl
žadatele
(Kč s DPH /
% z celk. způs.
výdajů)
7.840.348,21
(25,393 %)

Individuální dotace
z FOV LK
(Kč s DPH /
%z
celk. způs. výdajů)
3.352.209,68
(10,857%)

Obec Horka u Staré Paky
Dne 13.5.2021 byla obcí Horka u Staré Paky podána žádost o poskytnutí individ. dotace z FOV
ve výši 1.273.289,81 Kč na projekt pod názvem Výstavba kanalizační stoky D. Předmětem
projektu je náhrada systému otevřených a zatrubněných úseků jednotnou kanalizační stokou o
délce 377 m s napojením 46 EO. Jelikož realizace projektu byla započata již v 8/2013 (na
základě stavebního povolení z 12/2012), projekt by nesplnil termínově podmínky PVA 2021, a
proto je nyní předkládán k projednání jako individuální dotace z FOV bez spolufinancování.
Projekt nebyl loni podpořen z důvodu nesouladu s PRVK LK. Obec již zajistila potřebné
dokumenty a doložila spolu se žádostí soulad s PRVK LK. Finanční prostředky umožňující
podporu tohoto projektu byly uvolněny 11.2.2021 doručením oznámení o odstoupení od dotace
z PVA 2020 obcí Hrubá Skála na projekt Obnova vodovodu Jeseník ve výši 2 mil. Kč. Je
navržena finanční podpora projektu Obce Horka u Staré Paky v požadované výši max.
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1.273.289,81 Kč činící max. 50 % způsobilých výdajů projektu. Plánovaný termín realizace je
20.10.2022. Plánovaný termín závěrečného vyúčtování akce pak 9.12.2022.
Finanční rozvaha projektu:
Celkové výdaje
projektu
(Kč s DPH)

Celkové
nezpůsobilé
výdaje
(Kč s DPH)

Celkové způsobilé
výdaje
(Kč s DPH)

Vlastní podíl žadatele
(Kč s DPH / % z celk. způs.
výdajů)

Individuální dotace z FOV
(Kč s DPH / % z celk. způs.
výdajů)

2.859.422,50

312.842,87

2.546.579,62

1.273.289,81 (50 %)

1.273.289,81 (50 %)

Diskuse:
Vlk - Vznesl dotaz, zda jsou tyto dotace poskytovány přímo z FOV. Odpověď Madejová - Ano,
jedná se o podporu tzv. spolufinancování projektů formou individuální účelové dotace. Jde o
podporu, která není možná z Programu vodohospodářských akcí (PVA). Vlk - Prostředky jsou
tedy poskytovány z 18 mil. Kč získaných z poplatků za odběry podzemních vod? Odpověď
Madejová - Nikoliv, ty jsou využity pro PVA. O doplnění finančních prostředků na individuální
dotace usilujeme v průběhu roku z rozpočtu LK.
V průběhu projednávání tohoto bodu opustil jednací místnost pan Křupala (vrátil se ihned po
hlasování). Počet hlasujících k bodu 7 byl tedy 9.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/38 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.51)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 176/21, kterou se upravují výdaje
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a s
poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, v úhrnné výši 4.625.499,49 Kč v souladu s tabulkovým přehledem. Výbor
životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 176/21 a poskytnutí
těchto účelových dotací.
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 189/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2021
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice včetně návrhu
hodnocení žádostí o dotaci přijatých v rámci vyhlášených dotačních programů pro oblast
Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro
rok 2021. Další informace poskytli správci jednotlivých programů Ing. Lenka Lánská, Ing.
Tereza Pokorná a Ing. Tomáš Komrzý.
Předmětem projednání je poskytnutí dotací z DFLK, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství, z programů: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině pro rok 2021.
Podmínky a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci z DFLK, Oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, programů 8.1, 8.2, 8.5 a 8.6 byly schváleny usn. ZK č.
72/21/ZK ze dne 23.2.2021. Dne 24.2.2021 byly podmínky a vyhlášení programů vyvěšeny na
úřední desce a zveřejněny na dotačním webu LK. Příjem žádostí byl zahájen k datu 1.4.2021
s termínem uzávěrky 30.4.2021.

8

Zápis č. 5 zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17. 6. 2021

Do programu č. 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty bylo přijato celkem 50 žádostí
s celkovým požadavkem 5.110.158 Kč. Finanční alokace programu č. 8.1 však činila 1.664.000
Kč (32,56 % požadavku). Navýšení alokace programu č. 8.1 z nečerpaných prostředků
programu č. 8.6 Podpora retence vody v krajině (nedostatek žádostí ve formálním souladu
s podmínkami programu) o 1.000.000 Kč přispěje k aktivitám z oblasti environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty v období po pandemii. Různorodé projekty podpořené v rámci
programu č. 8.1 bude možné realizovat až do 30.9.2022. Dotační podpora z programu č. 8.1
Podpora ekologické výchovy a osvěty byla v roce 2020 zrušena.
Sumarizace přijatých žádostí a žádostí navrhovaných k podpoře:
DF LK
Oblast podpory
č. 8 Životní
prostředí a
zemědělství program
8.1 Podpora
ekologické
výchovy a osvěty
8.2 Podpora
ochrany přírody
a krajiny
Program 8.5
předcházení
vzniku odpadů,
jejich opět. použití
a podpora sběru a
využití bioodpadů

Program 8.6
Podpora retence
vody v krajině
CELKEM

Rok 2021
Přijatých
žádostí

50

Požadovaná
podpora

Počet
vyřaz.
žádostí
(formální
důvody)

5.110.158 Kč

2

Finanční alokace
v rámci
programu
1.664.000 Kč
+ 1.000.000 Kč

Počet
žádostí
navržených
podpořit

Finanční
prostředky
navržené
k podpoře

Počet
žádostí
(z formálně
správných)
navrhovaných
nepodpořit

24

2.664.000 Kč

24

(ZR-RO 189/21)

42

3.496.997 Kč

3

2.099.838 Kč

26

2.099.838 Kč

13

25

2.237.828,73 Kč

2

1.190.000 Kč

13

1.170.524 Kč

10

32

16.854.400 Kč

7

14.773.000 Kč

25

12.367.113 Kč

0

149

27.699.383,73

14

20.726.838 Kč

88

17.301.475 Kč

47

U žádostí, které byly doručeny v administrativním nesouladu s podmínkami daného programu,
nebylo na základě pravidel DFLK provedeno vlastní hodnocení podle hodnotících kritérií.
U dotačního programu č. 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty není i při navýšení alokace
možné podpořit řadu kvalitních projektů. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií
COVID - 19 a charakteru aktivit je možné předpokládat problémy s realizací některých projektů
v rámci tohoto programu a s tím související nečerpání dotace. Z tohoto důvodu je u programu
č. 8.1 zřízen zásobník projektů.
Hodnocení bylo v souladu s příslušnými Vyhlášeními programů k předkládání žádostí o dotaci
provedeno hodnotícími komisemi Výboru ŽPZ, které Výbor zřídil na základě usn. č.
3/21/VŽPZ/23 ze dne 25.3.2021. ZK je předkládán návrh rozdělení dotací ve formě
Hodnotícího formuláře - souhrnné tabulky projektů, který je přílohou Statutu DFLK.
Diskuse:
Komrzý - Informoval o změně způsobu navýšení finanční alokace programu 8.1 Podpora
ekologické výchovy a osvěty. Rada kraje navrhla přesun prostředků do programu 8.1
z nedočerpané alokace programu 8.6 Podpora retence vody v krajině. Na minulém zasedání
Výboru bylo na návrh OŽPZ přijato podpůrné usnesení k navýšení prostředků v programu 8.1
z kapitoly 91408 - Působnosti, Dílčí ukazatel Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
(usn. č. 4/21/VŽPZ/32). Toto usnesení je tedy třeba zrušit. Důvodem změny navržené radou
kraje je nenavyšování rozpočtu Dotačního fondu LK.
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Černý - Konstatoval, že nejnovější dotační program 8.6 Podpora retence vody v krajině
disponuje vysokou alokací a některé dlouholeté programy s podstatně nižšími finančními
potřebami nebyly z důvodu nedostatku finančních prostředků vyhlášeny.
Kvapil - Zmínil se o formálních nedostatcích v rámci žádostí do programu 8.6 Podpora retence
vody v krajině. Vyslovil názor, že např. územní rozhodnutí by mělo být k žádosti požadováno.
Přispělo by to dle něho ke zdárné realizaci projektů. Odpověď Pokorná - Tyto doklady je možné
předložit před uzavřením smlouvy, a to max. rok od usnesení ZK o podpoře. Uvedla, že
projektová dokumentace je finančně nákladná a je uznatelným nákladem. Žadatelé nemohou
dle pravidel DFLK uplatnit náklady z předchozích let.
Vlk - Uvedl, že by měly být ctěny náklady na retenční opatření dle tabulek AOPK. Odpověď
Pokorná - V současné době to jako správce programu nedoporučuje. Jedná se o první rok, kdy
nebyla alokace vyčerpána (důvodem mohl být nedostatek času na přípravu žádostí).
Hospodárnost projektů je jedním z hlavních hodnotících kritérií. Konstatovala, že porovnání
s tabulkami by bylo velmi administrativně náročné, činnosti jsou velmi různorodé a někdy by
bylo zařazení do tabulek problematické. Bylo by nutné navýšit personální kapacitu pro
administraci programu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/39 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/b.54)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 189/21, v rámci které dochází
k přesunu finančních prostředků ve výši 1.000.000 Kč mezi programy Dotačního fondu
Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, a to z programu č. 8.6
Podpora retence vody v krajině do programu č. 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty.
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje dále schvaluje
přidělení účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8 Životního
prostředí a zemědělství, z programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině pro rok 2021 a
doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit tento návrh dle přiloženého tabulkového
přehledu. Výbor životního prostředí a zemědělství tímto usnesením zároveň ruší své usnesení
č. 4/21/VŽPZ/32 ze dne 25.5.2021, které se týkalo navýšení alokace programu 8.1 Podpora
ekologické výchovy a osvěty z kapitoly 914 08 - Působnosti, Dílčí ukazatel Environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

9. Plán činnosti Výboru ŽPZ na II. pololetí 2021
Členům Výboru byl v předstihu zaslán návrh plánu činnosti Výboru ŽPZ na II. pololetí roku
2020. Do návrhu byla začleněna témata navržená k projednání. Témata, u kterých nebylo
možné stanovit přesný termín projednání, byla zatím zařazena mimo termíny. Program je
možné doplňovat v průběhu pololetí.
Diskuse:
Komrzý - Informoval, že na základě podnětů z květnového zasedání Výboru navrhuje zařadit
do programu na termín 16.9.2021 výjezdní zasedání na Školní statek Frýdlant. Pražák - Jako
téma výjezdního zasedání doporučil návštěvu skládky firmy Marius Pedersen v Košťálově. Po
diskusi se členové Výboru shodli, že nyní program schválí pouze se zahrnutím výjezdu na
Školní statek Frýdlant. Otázka dalšího výjezdu do Košťálova v rámci zasedání dne 21.10. bude
otevřena na zasedání dne 26.8.2021.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/40
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluje Plán činnosti Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého
kraje na II. pololetí roku 2021.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

10. Hodnocení výrobků přihlášených do soutěže Výrobek roku Libereckého kraje
z odvětví zemědělství - potravinářství pro rok 2021
Členům Výboru byly v předstihu zaslány: Seznam výrobků přihlášených do letošního ročníku
soutěže včetně označení výrobců, kteří se účastní poprvé, a hodnotící formuláře. Po přesunu do
stravovacího zařízení budovy KÚLK seznámila Mgr. Anna Randáková z MAS Frýdlantsko,
která letošní ročník zajišťuje, členy Výboru se způsobem hodnocení a požádala ty členy
Výboru, kteří vědí, že se hodnocení z časových důvodů nemohou zúčastnit až do konce, aby se
částečného hodnocení zdrželi.
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 103 výrobků.
Dne 26.5.2020 (usn. č. 113/20/ZK) byly ZK schváleny aktualizované Zásady, na základě
kterých budou přihlášené výrobky hodnoceny v těchto kategoriích:
• Masné výrobky (masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas a masné výrobky
trvanlivé včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv)
• Mléko a mléčné výrobky (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo, apod.)
• Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo)
• Cukrářské výrobky (cukrářské výrobky včetně cukrovinek)
• Alkoholické nápoje (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje)
• Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealk. nápoje, minerální vody)
• Ovoce a zelenina (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě)
• Biopotraviny
• Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy,
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.)
Způsob hodnocení přihlášených výrobků:
Vzhledem k velkému počtu přihlášených výrobků byli členové Výboru rozděleni do dvou
skupin s tím, že každá skupina hodnotila polovinu přihlášených výrobků. Obě skupiny měly po
celou dobu hodnocení k dispozici odbornici na kvalitu a hodnocení potravin.
Postup hodnocení: Prezentace všech výrobků v rámci jedné kategorie; Ochutnávka všech
přihlášených výrobků v kategorii; Bodové hodnocení jednotlivými členy hodnotící komise;
Součet bodů pro jednotlivé výrobky.
Každý výrobek byl dle podmínek soutěže hodnocen v 9 kritériích, v každém z nich bylo možné
udělit max. 10 bodů. Ocenění bylo udělováno výrobkům s nejvyšším počtem bodů
v jednotlivých kategoriích a 3 nejlepším výrobkům v celkovém pořadí soutěže. V rozpočtu
OŽPZ na rok 2021 je k dispozici 325.000 Kč na finanční dary oceněným výrobkům. Vítězné
výrobky v jednotlivých kategoriích získají certifikát Výrobek roku Libereckého kraje, finanční
dar ve výši 25.000 Kč a křišťálovou pamětní plaketu. Výrobky, které se umístí na prvních třech
místech v celkovém pořadí soutěže, získají certifikát Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje,
křišťálovou pamětní plaketu a finanční dar (1. místo - 35.000 Kč, 2. místo - 25.000 Kč, 3. místo
- 15.000 Kč). Dále bude udělena zvláštní cena za přínos ke zdravému životnímu stylu
(finančním dar 25.000 Kč).
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Návrh na udělení ocenění a poskytnutí finančních darů bude schvalovat ZK na svém jednání
dne 31.8.2021. Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže proběhne v sobotu 28.8.2021
v rámci Krajských dožínkových slavností v Liberci - Vesci.
Následně proběhlo hodnocení výrobků přihlášených do soutěže. Po jeho ukončení byly členům
Výboru sděleny výsledky.
Diskuse:
Předseda Výboru Vladimír Stříbrný poděkoval Lence Lánské a dalším pracovnicím OŽPZ za
vzornou přípravu hodnocení.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/21/VŽPZ/41
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje provedl hodnocení
výrobků přihlášených do soutěže o titul Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví
potravinářství - zemědělství pro rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje udělit
ocenění nejlépe vyhodnoceným výrobkům v jednotlivých kategoriích, absolutnímu vítězi
soutěže a ocenění za 2. a 3. místo v celkovém pořadí v souladu s přiloženým tabulkovým
přehledem.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

11. Různé
12. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.

Ověřovatel zápisu:

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

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

Liberec 17. června 2021
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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