Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 9 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 25. 11. 2021
Přítomno:

10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Mgr. Roman Baran, Ing. Petr Kubíček, Ing. Zbyněk Vlk

Hosté:

Václav Židek (omluven), RNDr. Jitka Šádková (omluvena), Ing. Kamila Madejová,
Ing. Tereza Pokorná (omluvena), Ing. Lenka Lánská, Mgr. Olga Merglová
(omluvena), pí Jitka Večerníková, p. Josef Vlček

Ověřovatel:

Michal Rezler

1. Zahájení
Deváté zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje v
roce 2021 zahájil předseda Výboru 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.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Michal Rezler, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/62
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 9. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
pana Michala Rezlera.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 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. Potravinová banka LK, Nábytková banka LK - seznámení s aktuálním stavem projektů
5. ZR - RO č. 357/21 - poskytnutí individuálních a programových dotací z FOV 2021
6. ZR - RO č. 358/21 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Geoparku Český ráj o.p.s.
7. ZR - RO č. 359/21 - poskytnutí dotace Mikroregionu Frýdlantsko
8. Vyhlášení programů Dotačního fondu LK, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství pro rok 2022
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9. ZR - RO č. 390/21 - STŘEVLIK, p.o.
10. Různé
11. Závěr
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Nikdo nepodal návrh k úpravě programu navrženého v pozvánce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/63
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 9. zasedání v roce 2021.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

4. Potravinová banka Libereckého kraje, Nábytková banka Libereckého kraje
- seznámení s aktuálním stavem projektů
Členům Výboru byly v předstihu zaslány aktuální informace o realizaci obou projektů a
Výroční zpráva Potravinové banky LK, z.s. za rok 2020. Další informace se členům Výboru
dostavili prezentovat Mgr. Olga Merglová, statutární zástupce obou subjektů, pí Jitka
Večerníková, ředitelka Nábytkové banky LK, a pan Josef Vlček, ředitel Potravinové banky LK.
Potravinová banka Libereckého kraje (PB)
Registrace organizace proběhla v roce 2012. Provoz byl zahájen v roce 2013 v bývalém
středisku služeb na adrese Pionýrů 976, Liberec 6. V roce 2021 měla PB 5 zaměstnanců na
hlavní pracovní poměr. Přijímá potraviny, drogerii a hygienické potřeby (2013 - 7 t, 2020 - 219
t, 2021 (k 31.10.) - 260 t). PB spolupracuje s odběratelskými organizacemi (64 uzavřených
smluv s odběratelskými organizacemi a městy v LK).
PB nabízí převzetí a zužitkování potravin od obchodních řetězců, výrobců a zemědělců, které
jsou neprodejné a skončily by jako odpad. Dále dodání potravin odběratelským organizacím
pro jejich klienty v pobytových zařízeních. Zajištění dodávek potravin a drogerie formou
balíčků pro lidi v nouzi s dodáním až do místa jejich bydliště. Zajištění dodávek potravin pro
lidi v karanténě, a to jak u jednotlivců, tak i v ubytovacích zařízeních provozovaných městy
LK, případně odběratelskými organizacemi.
Důsledky novely zákona o potravinách (Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových
výrobcích) od 1/2018: Nárůst objemu potravin směřujících do PB. Navázání spolupráce s
dodavateli i tam, kde to dříve nebylo možné. Navázání spolupráce s novými odběrateli. Zvýšené
nároky na svoz potravin - rozšíření sítě obchodů v rámci celého LK. Zvýšené provozně
technické nároky na skladování a distribuci potravin. Posílení týmu PB.
Dodavateli PB jsou obchodní řetězce i přímo výrobci: Tesco 10, Makro 1, Globus 1, Ahold
(Albert) 11, Kaufland 6, DM drogerie 9, Drylock Technologies 1, Ontex Turnov 1, Hoka trade
Semily (výrobce bezlepkové stravy), Billa, Penny Market, Lidl (poslední 3 distribuují
neprodané zboží přes centrální sklad, nikoliv z jednotlivých obchodů).
Finanční zabezpečení v roce 2021: Provozní náklady: 4.320.000 Kč. Získané provozní dotace:
MZe ČR - 3.000.000 Kč, LK - 300.000 Kč, Statutární město Liberec - 300.000 Kč, Statutární
město Jablonec n/Nisou - 100.000 Kč, Město Česká Lípa - 109.163 Kč, Město Nový Bor - 5.000
Kč. Investiční dotace MZe ČR - pořízení zásobov. vozu a el. paletového vozíku - 750.000 Kč.
Množství přijatých potravin (v tunách) se v období 2018 - 2021 zvětšilo 2,5krát. Aktuální počet
dodavatelů je 44. Počet odběratelských organizací pak 56. Hodnota potravin dosáhla v roce
2021 (k 31.10.) téměř 28 mil. Kč. Od roku 2020 PB navazuje úzkou spolupráci se sociálními
odbory měst, jejichž prostřednictvím získává kontakty na sociálně slabé osoby. V současné
době má k dispozici 4 automobily.
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Sbírky potravin v roce 2021: Jarní: 150 dobrovolníků, získané potraviny a drogerie 18,7 tun.
Podzimní: 165 dobrovolníků, získané potraviny a drogerie 27,7 tun. Prostřednictvím sbírek byl
doplněn sortiment, který od obchodních řetězců a výrobců nezískávají.
Hlavním problémem PB je zajištění finančních prostředků na provoz.
Vize a cíle: Fungování PB - zajištění plynulého provozu a systému získávání a předávání
potravinové pomoci. Edukační programy pro veřejnost se zaměřením na předcházení vzniku
potravinového odpadu. Rekonstrukce provozovny potravinové banky.
Nábytková banka Libereckého kraje (NB)
Registrace nově vzniklé organizace proběhla k 25.1.2021. Provoz byl zahájen v bývalém
obchodním středisku LUNA, Olbrachtova ul., Liberec 15. Od 1/2021 byl projekt realizován
dobrovolníky. Od 4/2021 je ředitelka odměňována prostřednictvím DPP a skladník pracuje na
HPP 1,0 v režimu ochranného pracovního místa (částečná dotace ÚP).
Systém fungování NB: Prostřednictvím sociálních sítí, médií a spolupracujících organizací se
snaží informovat společnost o tom, že nepotřebný nábytek a vybavení domácností nemusí
končit jako odpad. NB přijímá nepotřebné vybavení domácností a kanceláří od dárců a následně
je zdarma přerozděluje klientům sociálních služeb, kteří jsou v sociální či finanční nouzi a
potřebují pomoci s vybavením domova.
Příjem nábytku a domácího vybavení v období 4-10/2021: Celkem 260 nabídek od dárců na
darování nábytku a vybavení. Převzetí nábytku a uzavření 180 darovacích smluv. Množství
přijatého nábytku a vybavení: 48,7 t. Z důvodu nevhodného nábytku bylo odmítnuto 80 smluv.
Spolupráce s odběratelskými organizacemi v období 15.3. - 24.11.2021: Celkem 22 uzavřených
smluv s odběratelskými organizacemi a městy v LK, další 4 jsou v jednání. Přijata materiální
pomoc od 223 dárců (54 t). Přijato 135 žádostí o poskytnutí nábytku a vybavení. Kompletně
vybaveno 37 domácností. Poskytnuta materiální pomoc 375 osobám (44,6 t).
NB nabízí: Zajištění dodávek nábytku a vybavení domácností pro lidi v nouzi. Kompletní
vybavení a přípravu sociálních bytů ve spolupráci se sociálními odbory měst (vymalování,
nastěhování). Opravy a úpravy nábytku a vybavení. Kompletní dodávky pro kluby a herny
(nízkoprahové kluby, dětské herny…). Vyklízení nemovitostí.
NB potřebuje: Finanční prostředky na zajištění provozu a pokrytí min. tří pracovních úvazků.
Dodávku na převoz nábytku a vybavení. Vybavení dílny a materiál na opravu a renovaci
nábytku a vybavení. Pračku se sušičkou na čištění bytového textilu.
Na financování NB se podílejí: LK, Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec
n/Nisou, Město Česká Lípa, Úřad práce - dotované pracovní místo. Interma BYTY, a. s.,
Nadace Preciosa a Nadační fond Atrea.
Provozní náklady roku 2021 dosahují výše 750.000 Kč.
Vize a cíle: Fungování NB - zajištění plynulého provozu a systému získávání a předávání
materiální pomoci. Předcházení vzniku odpadu - renovace a drobné opravy nábytku jej vrátí
opět do oběhu a užívání. Zřízení ochranných pracovních míst pro klienty sociálních služeb,
vytvoření odpovídajících pracovních podmínek se zohledněním specifik pro různé cílové
skupiny, v první řadě zaměření na podporu návratu do společnosti a na trh práce osob po léčbě
závislosti. Vybavování startovacích bytů měst - spolupráce se sociálními odbory měst. Nabídka
kompletního vybavení bytů včetně základních elektrospotřebičů. Vybavování kanceláří
organizací sociálních služeb - kancelářský nábytek a vybavení od firem a podniků. Vybavování
provozoven sociálních služeb - nízkoprahové kluby, centra i pobytové služby mohou využít
nábytek z NB. Vyklízení nemovitostí a likvidace pozůstalostí.
Pí Večerníková dále seznámila se způsobem distribuce nábytku ke klientům (ve spolupráci se
sociální službou). Uvedla, že NB přijímá i vybavení pro domácnost a děti a elektrospotřebiče.
Vize do dalšího období po ustálení základního chodu: Provoz re-use centra s obchodním
prostorem v podobě prodejny, kde si bude veřejnost moci za malý poplatek nakoupit nábytek a
vybavení bytů. Zároveň si zde člověk může koupit nábytek, který projde renovací a donést si
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tak domů pěkný „kousek s příběhem.“ Provoz dílny na renovaci nábytku - k dispozici pro
veřejnost. Místo, kde si budou moci např. rodiče s dětmi vyrobit ze starého peřiňáku skříňku na
hračky. Environmentální edukace, předcházení vzniku odpadů.
Diskuse:
Potravinová banka LK
Pražák - Vznesl dotaz na situaci na Semilsku. Odpověď Vlček - Probíhá spolupráce s Tescem
a Albertem. Vzhledem ke struktuře řetězce Lidl (neprodané zboží je převáženo do centrálního
skladu) je s tímto řetězcem v Semilech spolupráce problematická.
Kvapil - Požádal o informaci, zda-li jsou využity veškeré potraviny, které PB přijme. Odpověď
Vlček - Pouze malá část ovoce a zeleniny (cca 5 %) není z důvodu zkažení rozdělena. Jinak je
distribuováno vše. Konstatoval, že balíčky pro osoby v nouzi jsou pro PB prioritní. Černý Uvedl, že bylo vhodné propojit s PB také producenty regionálních potravin, z nichž se řada
účastní každoroční soutěže LK „Výrobek roku.“
Nábytková banka LK
Komrzý - Vznesl dotaz na fungování NB v jiných krajích ČR a zda jsou NB nějak „zastřešeny.“
Odpověď Večerníková - Před 2 měsíci byla založena Federace nábytkových bank. Zatím
pracují pouze 2 krajské nábytkové banky (Liberecký a Jihočeský kraj). Černý - Vznesl dotaz
na možnost dovozu nábytku z obce do NB vlastní dopravou. Odpověď Večerníková - Je to
možné, ale nábytek si musí NB vybírat. Vhodné je zaslat nejdříve foto nábytku na e-mail NB.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/64
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere
na vědomí aktuální stav realizace projektů Potravinová banka Libereckého kraje a Nábytková
banka Libereckého kraje.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 357/21 - rozhodnutí o poskytnutí
individuálních a programových dotací z Fondu ochrany vod 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. 357/21 nezakládá nové požadavky na rozpočet LK v roce 2021.
Veškeré výdaje jsou kryty z finančních prostředků OŽPZ, Fondu ochrany vod LK (FOV).
Předmětem materiálu je projednání návrhu poskytnutí:
1. Individuální dotace z FOV jakožto finanční spoluúčasti LK v projektu spolufinancovaném
ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí
- výzvy č. 4/2019: Vodovody a kanalizace,
2. dvou individuálních dotací z FOV jakožto finanční spoluúčasti LK v projektech
spolufinancovaných z programu MZe ČR č. 129 300 Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II - podprogramu 129 304 zaměřeného na
podporu projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení dopadů
plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území,
3. programové dotace z FOV, Programu vodohospodářských akcí 2021 (PVA)
níže uvedeným žadatelům a schválení ZR - RO, jenž upravuje výdaje v k. 93208 - FOV, OŽPZ.
1) Finanční spoluúčast Libereckého kraje na projektech podpořených SFŽP
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

Název projektu

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

VHS Turnov (Benecko)
49295934
Obec Vítkovice
00276260
Obec Velký Valtinov
00672891
Obec Okna
00673412

Benecko, Mrklov - náhrada nekapacitních
vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody

2.925.035,07 Kč
(18,125 %)
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 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
maximální výše dotace z FOV až 100 % finančních prostředků vyžadovaných národními
programy nebo programy spolufinancovanými z prostředků EU, jakožto povinný podíl žadatele
nebo podíl 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.
Usn. č. 289/21/ZK ze dne 22.6.2021 a č. 372/21/ZK ze dne 31.8.2021 bylo již rozhodnuto o
poskytnutí individuálních dotací se spolufinancováním obci Okna a obci Vítkovice. Nyní je
předkládán k projednání projekt VHS Turnov pro obec Benecko.
Vodohospodářské sdružení Turnov (Benecko)
VHS Turnov podalo dne 10.8.2021 žádost o poskytnutí individuální dotace z FOV ve výši
2.840.446,33 Kč na spolufinancování projektu pod názvem Benecko, Mrklov - náhrada
nekapacitních vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody. Projekt řeší náhradu
nekapacitních vodních zdrojů v osadě Mrklov se 184 trvale žijícími obyvateli za vodní zdroj
Bátovka, čímž dojde k zabezpečení pitné vody pro stávající odběratele a v budoucnu bude
umožněno napojení i dalších doposud nenapojených stávajících nemovitostí. Výstupními
parametry projektu je vybudování vodovodního řadu M (1090 m), rozvodných řadů M1 (371
m) a M1-1 (490 m), tedy celkem 1.951 m řadů a dále vybudování vodojemu Mrklov o objemu
2 x 15 m3. Žadatel provedl výběrové řízení a uzavřel dne 10.5.2021 smlouvu o dílo se
zhotovitelem stavby, kterou doložil jako přílohu žádosti. Oproti původnímu předpokladu došlo
po vysoutěžení ke snížení výše dotace z FOV LK o 84.588,74 Kč. Projekt je v souladu s PRVK
LK. Je navrhována finanční podpora projektu v požadované výši 2.840.446,33 Kč (18,125 %
ze základu pro stanovení podpory SFŽP).
Termín realizace je plánován do 31.7.2023. Vyúčtování by mělo být předloženo do 31.10.2023.
Finanční rozvaha projektu:

(Kč bez DPH)

Celkové
nezpůsobilé
výdaje
(Kč bez DPH)

Celkové
způsobilé
výdaje
(Kč bez DPH)

34.990.000

19.318.572

15.671.428

Celkové
výdaje
projektu

Dotace SFŽP
(NPŽP)
(Kč bez DPH / %
z celk. způs.
výdajů)

Vlastní podíl
žadatele

Individuální
dotace z FOV LK

(Kč bez DPH / %
z celk. způs. výdajů)

(Kč bez DPH /
% z celk. způs. výdajů)

9.990.535,35
63,75 %

2.840.446,32
18,125 %

2.840.446,33
18,125 %

2) Finanční spoluúčast Libereckého kraje na projektech podpořených MZe
ZK schválilo svým usn. č. 405/18/ZK ze dne 30.10.2018 zapojení LK do kofinancování
projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného
rozšíření těžby hnědouhelného dolu Turów na CZ území do výše 1/3 vlastního podílu
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způsobilých výdajů žadatele, maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů, a to
prostřednictvím FOV do celkového objemu 8,6 mil. Kč v letech 2019 - 2022.
Severočeská vodárenská společnost a.s. (Hrádek n. N. - Václavice)
Dne 18.10.2021 byla Severočeskou vodárenskou společností, a.s. (SVS) podána žádost o
poskytnutí individuální dotace z FOV na spolufinancování projektu pod názvem LI020126
Hrádek nad Nisou, Václavice - vodovod - zajištění projektové a inženýrské přípravy opatření
I.c dle Studie Turów. Projekt je realizován v rámci programu MZe č. 129 300 Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, podprogramu 129 304
Podpora projektové a inženýrské přípravy navržených opatření k řešení dopadů plánovaného
rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území na základě rozhodnutí
MZe čj. 51387/2019-MZE-15131 ze dne 4.10.2019. Účelem projektu je vytvoření dokumentace
pro stavební povolení, získání pravomocného stavebního povolení vodního díla a dokumentace
pro výběr zhotovitele pro stavbu LI020126 Hrádek nad Nisou, Václavice - vodovod.
Výstupními parametry projektu jsou dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro
stavební povolení. Projekt byl již realizován a účelu dotace bylo dosaženo před poskytnutím
dotace. Jedná se tedy o financování ex post. Kontrola závěrečného vyúčtování akce hlavním
poskytovatelem dotace MZe nebyla dosud ukončena. Projekt je v souladu s navrhovanou
aktualizací PRVK LK. Je navržena finanční podpora projektu v požadované výši 94.500 Kč (tj.
10 % z celkových nákladů projektu).
Plánovaný termín realizace byl dle hlavního poskytovatele MZe do 31.12.2020. Plánovaný
termín závěrečného vyúčtování akce pak dle hlavního poskytovatele MZe do 30.6.2021
(probíhá kontrola); dle smlouvy LK do 50 dnů od účinnosti smlouvy, nejpozději do 19.3.2022.
Finanční rozvaha projektu:
Celkové výdaje
Dotace MZe (Turów) Vlastní podíl žadatele
= celkové způsobilé výdaje (Kč bez DPH / %)
(Kč bez DPH / %)
(Kč bez DPH)

945.000
100 %

Individuální dotace
z FOV LK - Turów
(Kč bez DPH / %)

662.000
70 %

188.500
20 %

94.500
10 %

Severočeská vodárenská společnost (Chrastava - Horní Vítkov)
Dne 18.10.2021 byla SVS podána žádost o poskytnutí individuální dotace z FOV na
spolufinancování projektu pod názvem LI022100 Chrastava, Horní Vítkov - vodovod - zajištění
projektové a inženýrské přípravy opatření I.d dle Studie Turów. Projekt je realizován v rámci
programu MZe ČR 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II, podprogramu 129 304 Podpora projektové a inženýrské přípravy
navržených opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného
dolu Turów na české území na základě rozhodnutí MZe čj. 51375/2019-MZE-15131 ze dne
4.10.2019. Účelem projektu je vytvoření dokumentace pro stavební povolení, získání
pravomocného stavebního povolení vodního díla a dokumentace pro výběr zhotovitele pro
stavbu LI022100 Chrastava, Horní Vítkov - vodovod. Výstupními parametry projektu jsou
dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. Projekt byl již realizován
a účelu dotace bylo dosaženo před poskytnutím dotace. Jedná se tedy o financování ex post.
Kontrola závěrečného vyúčtování akce hlavním poskytovatelem dotace MZe nebyla ukončena.
Projekt je v souladu s navrhovanou aktualizací PRVK LK. Je navržena finanční podpora
projektu v požadované výši 83.000 Kč (tj. 10 % z celkových nákladů projektu). Plánovaný
termín realizace byl dle hlavního poskytovatele MZe do 31.12.2020. Plánovaný termín
závěrečného vyúčtování akce pak dle hlavního poskytovatele MZe do 30.6.2021 (probíhá
kontrola); dle smlouvy LK - do 50 dnů od nabytí účinnosti, nejpozději do 19.3.2022.
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Finanční rozvaha projektu:
Celkové výdaje
= celk. způsobilé výdaje
(Kč bez DPH)

Dotace MZe
(Turów)
(Kč bez DPH / %)

Vlastní podíl žadatele
(Kč bez DPH / %)

Individuální dotace
z FOV LK - Turów
(Kč bez DPH / %)

830.000
100 %

581.000
70 %

166.000
20 %

83.000
10 %

3) Program vodohospodářských akcí 2021
PVA pro rok 2021 byl vyhlášen dne 26.2.2021. Doba trvání programu je od 1.1.2021 do
30.11.2022. Sběr žádostí proběhl v termínu od 29.3. do 16.4.2021. Finanční alokace byla
vyhlášena ve výši 15 mil. Kč. ZK usn. č. 182/21/ZK ze dne 27.4.2021 schválilo navýšení
finančních prostředků o 3 mil. Kč k dorovnání do obvyklé každoroční výše 18 mil. Kč.
K termínu ukončení sběru žádostí obdržel OŽPZ celkem 19 žádostí s celkovým požadavkem
více jak 21,8 mil. Kč. Dle vyhlášeného programu činila možná výše dotace max. 70 %
z celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 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. Hodnotící orgán
Výbor ŽPZ na svém jednání dne 20.5.2021 navrhl rozdělit finanční prostředky mezi 18 žadatelů
max. do výše 17.998.019,46 Kč. U většiny projektů se jedná o ceny před vysoutěžením. Reálná
výše dotace může být nižší, k navýšení dotace dojít nemůže.
Předmětem materiálu je projednání výsledku hodnocení další žádosti o poskytnutí dotace
z FOV, PVA 2021 ve výši 1.554.480 Kč. Uvedený žadatel provedl výběrové řízení na
dodavatele stavby a doložil požadované materiály k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Výše dotace je vypočtena z vysoutěženého rozpočtu a oproti návrhu Výboru se nemění, došlo
pouze k přepočtu (snížení) procentuálního podílu na celkových způsobilých výdajích projektu.
Název
příjemce
VHS
Turnov
(Vyskeř)

IČ

Adresa/sí
dlo

Název
projektu

Antonína Vyskeř Dvořáka
492959934
Vodojem
287, 511
01 Turnov Za Hůrou

Parametry
Vodojem podzemní o
objemu akumulace 2x 15
m3 - 30 m3; odpadní
kanalizace - 141 m;
vodovodní řad - 141 m

Celkové
Dotace v max. výši
způsobilé
(Kč) / podíl dotace
výdaje projektu
z celk. způs.
(Kč)
výdajů (%)

4.337.865,8
3

1.554.480 /
35,84 %

Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/65 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/b.20)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 357/21 a s poskytnutím účelových
individuálních investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého
kraje 2021 jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektech spolufinancovaných
ze Státního fondu životního prostředí ČR či z programu Ministerstva zemědělství ČR a s
poskytnutím účelové programové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2021 v souladu s přiloženým
tabulkovým přehledem. 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: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
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6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 358/21 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2021 - Geopark Český ráj o.p.s.
7.

Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
ZR - RO č. 358/21 nezakládá nové požadavky na rozpočet LK, veškeré výdaje jsou kryty
z prostředků OŽPZ. Předmětem materiálu je schválení navýšení dotace projektu Podpora
činnosti Geoparku Český ráj o.p.s. v roce 2021 o 50.000 Kč, úprava závazných parametrů
uzavřené sml. č. OLP/1069/2021 v souvislosti se zajištěním pětidenní mise dvou zahraničních
zástupců pověřených revalidací značky Globální geopark UNESCO Český ráj a dále schválení
uzavření dodatku ke smlouvě č. OLP/1069/2021 o poskytnutí dotace na výše uvedený projekt.
Navýšení dotace příjemci Geopark Český ráj o.p.s. je kryto z finančních prostředků OŽPZ
původně určených pro Botanickou zahradu p. o. (200.000 Kč), která je v letošním roce
nevyužila. Částka 50.000 Kč je nyní navrhována k navýšení dotace příjemci Geopark Český ráj
o.p.s. na výše uvedený projekt.
Příjemce podal v 2/2021 žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu LK. ZK
na zasedání dne 30.3.2021 usn. č. 108/21/ZK rozhodlo o přidělení dotace příjemci Geopark
Český ráj o.p.s. na projekt pod názvem Podpora činnosti Geoparku Český ráj o.p.s. v roce 2021
v max. výši 250.000 Kč.
Na základě dohody s členem RK zodpovědným za resort ŽPZ ve věci pokrytí části nákladů
revalidace značky Globální geopark UNESCO Český ráj příjemce dne 7.10.2021 předložil
žádost o navýšení dotace o 50.000 Kč.
Jako odůvodnění uvedl: „Geopark Český ráj o.p.s. je nezisková organizace, která spravuje
značku Globální geopark UNESCO Český ráj. Každé čtyři roky probíhá revalidace značky,
kterou Geopark Český ráj jako jediný v republice získal v roce 2015. Dva určení
zástupci Globálních geoparků UNESCO během pětidenní mise posuzují, zda geopark plní
podmínky stanovené pro členství v Globální síti geoparků UNESCO a na základě zjištěných
skutečností rozhodnou o tom, zda geopark může značku užívat další čtyři roky. Veškeré náklady
této mise nese nezisková společnost Geopark Český ráj o.p.s., která v letošním roce hospodaří
se sníženým rozpočtem v celkové výši 850.000 Kč. Přínos značky Geopark UNESCO Český ráj
je pro LK z hlediska turistického ruchu a ekonomiky neoddiskutovatelný. Příspěvek bude použit
na letenky, transport po Geoparku Český ráj, stravné, ubytování, výrobu videodokumentace,
která zaznamená průběh návštěvy revalidační mise, tlumočení během revalidační mise, práci
dobrovolníků a pokrytí části provozních nákladů Geoparku Český ráj o.p.s. souvisejících
s touto revalidací.“
Společně se změnou výše dotace z 250.000 Kč na 300.000 Kč je navrhována úprava závazných
parametrů (resp. jejich rozšíření o poslední parametr v tabulce):
název parametru
Obnova a aktualizace informačních tabulí na Naučné stezce
Besedickými skalami
Den Země s Geoparkem Český ráj v Dolánkách
Den Geoparku Český ráj v Sedmihorkách
Videospot o Globálním geoparku UNESCO Český ráj
Zajištění revalidační mise pro obhajobu značky Globální
Geopark UNESCO Český ráj

jednotka

hodnota

ks

9

akce
akce
ks

1
1
1

den

5

Diskuse:
Pražák - Uvedl, že se jedná o jediný Geopark UNESCO na území LK a vyjádřil podporu tomuto
projektu. Konstatoval, že neobhájení značky Geopark UNESCO by bylo pro LK velkou ztrátou.
Madejová - Informovala o problému, který je spojen s tím, že se Geopark Český ráj rozkládá
na území 3 krajů. Podpora Středočeského kraje je výrazně nižší než LBC kraje a KHK kraje.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/66 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/b.21)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 358/21 a s navýšením individuální
dotace společnosti Geopark Český ráj o.p.s. na realizaci projektu Podpora činnosti Geoparku
Český ráj o.p.s. v roce 2021 z 250.000 Kč na 300.000 Kč a s tím související úpravou závazných
parametrů smlouvy. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového
opatření a navýšení této účelové dotace.
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace příjemci Mikroregion Frýdlantsko
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. Předmětem
materiálu je projednání poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OŽPZ pro DSO Mikroregion
Frýdlantsko na projekt Řešení nakládání s BRKO na Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro
dopravu bioodpadů ve výši 304.000 Kč.
ZR - RO č. 359/21 spočívá v úpravě výdajů rozpočtu OŽPZ, a to snížením výdajů v kapitole
914 08 - Působnosti, rozpočtový ukazatel Metod. pomoc obcím - zvyš. podílu tř. odpadu o
částku 304.000 Kč a navýšením výdajů v kapitole 917 08 - Transfery v rámci Hospodaření
s odpady o částku 304.000 Kč, zavedením nového specifického ukazatele Řešení nakládání s
BRKO na Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů - Mikroregion Frýdlantsko
ve výši 304.000 Kč na financování výše uvedené dotace.
Účelem projektu je navýšení počtu kontejnerů pro nakládání s BRKO (biologicky
rozložitelným komunálním odpadem) o 5 ks v ORP Frýdlant v souvislosti se zvýšeným zájmem
obcí o efektivní nakládání s BRKO a zároveň vzhledem k novelizaci zákona o odpadech.
Kontejnery budou spravovat obce Frýdlant, Heřmanice, Raspenava, Dolní Řasnice a Hejnice.
Aktuální otázkou související s nakládáním s BRKO je jeho doprava po území ORP Frýdlant.
Díky podpoře LK může být pořízeno 5 ks různých typů kontejnerů pro malou dopravu,
zohledňující stávající technické parametry vozů, které mají obce k dispozici. Objem se
pohybuje v rozpětí 4,5 - 20 m3. Další nakládání se svezeným BRKO si zajistí obce jakožto
správci kontejnerů jednotlivě v souladu s novou legislativou. Některé obce mají již nyní
uzavřenu smlouvu se SAP Mimoň s.r.o., která zajišťuje transport bioodpadu mimo území
Frýdlantska. V případě potřeby budou kontejnery nabídnuty k využití i sousedním členským
obcím Mikroregionu. Předpokládaný termín objednávky kontejnerů je do konce roku 2021.
Předpokládaný termín jejich dodání je v ½ r. 2022. Zjištěné ceny kontejnerů v rámci
poptávkového řízení se dle velikosti pohybují v rozpětí 55.000 - 119.000 Kč vč. DPH. Celkové
předpokládané náklady projektu činí 380.000 Kč vč. DPH.
V souladu se závěry Auditu produkce a nakládání s vybranými biologicky rozložitelnými
odpady v LK z r. 2018 (Audit) dochází i v ORP Frýdlant k nárůstu objemu BRKO. Audit
navrhuje doplnění sítě zařízení pro nakládání s bioodpady, ve kterém je počítáno
s kompostárnou umístěnou v ORP Frýdlant. Mikroregion Frýdlantsko si v současné době
nechává zpracovat Analýzu a hodnocení stavu odpadového hospodářství, jež je zaměřeno i na
nakládání s BRKO. Výhledově by tedy mělo být navrženo koncepční řešení přepravy BRKO
na vytipovaná místa přímo v ORP Frýdlant.
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Cílem Plánu odpadového hospodářství LK (POH) je vytvořit komplexní a přiměřenou síť
zařízení k nakládání s odpady v souladu s principy soběstačnosti a blízkosti s ohledem na
začlenění jednotlivých zařízení do systému hospodaření s odpady na lokální, regionální a
nadregionální úrovni. Tento projekt řeší nakládání s BRKO na lokální úrovni na Frýdlantsku.
Záměr je v souladu se zásadami POH LK:
• č. 3.3.2 b) - Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitel. komunálních odpadů,
• č. 3.3.2. d) - Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití BRKO,
• 3.12.5 c) - Podporovat tříděný sběr bioodpadů.
Pan Stříbrný nahlásil střet zájmů a uvedl, že se zdrží hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/67 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/b.22)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 359/21 a s poskytnutím účelové
dotace z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2021,
příjemci Mikroregion Frýdlantsko ve výši 304.000 Kč na projekt Řešení nakládání s BRKO na
Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů. Výbor životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření a poskytnutí této účelové dotace.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Výsledek: přijato
8. Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství pro rok 2022
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva a návrhy vyhlášení jednotlivých
dotačních programů pro rok 2022. Další informace poskytli správci dotačních programů Ing.
Lenka Lánská a Ing. Tomáš Komrzý.
OŽPZ, jako správce oblasti podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, v souladu se Statutem
Dotačního fondu LK (DFLK), předkládá k projednání podmínky a vyhlášení programů DFLK
pro rok 2022, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství:
a) programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.400.000 Kč,
b) programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,
c) programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,
d) programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč,
e) programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu s předpokl.
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 9.500.000 Kč.
Komise Rady LK pro adaptaci na změnu klimatu projednala podmínky podpory v rámci
programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu na svém
jednání dne 1.11.2021 a doporučila následující změny:
Zvýšit hranici omezení max. výměry malých vodních nádrží z 0,5 ha na 2 ha (podporovat i větší
MVN). Snížit minimální výši dotace ze 70 tis. Kč na 50 tis. Kč (podporovat i menší projekty).
Odstranit z povinných příloh požadavek na doložení souhlasného stanoviska příslušné místní
samosprávy z hlediska souladu s plánovaným rozvoje území (snížit administrativní náročnost
žádosti - navíc je to nesmyslné u obcí).
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Všeobecné úpravy podmínek programů
Jednotlivá vyhlášení všech programů byla sjednocena tak, aby byly texty více srozumitelné a
aby shodné podmínky byly v jednotlivých vyhlášeních programů uvedeny totožnou formou.
Díky těmto úpravám byl text jednotlivých vyhlášení programů zestručněn. Tyto úpravy neměly
vliv na věcný obsah vyhlášení programů.
Ve všech programech je nově zařazena podmínka udržitelnosti: Udržitelnost projektu je 3 roky
od ukončení realizace. Netýká se spotřebního materiálu. Definice udržitelnosti doposud ve
vyhlášeních programů chyběla. Lhůta 3 let vychází z praxe pro kontrolu ex-post na místě, která
se soustředí právě na projekty realizované před 3 roky a méně.
U všech programů bylo mezi povinné přílohy žádosti zařazeno: Alespoň 2 fotografie vhodně
ilustrující situaci před realizací.
Obsahové změny v jednotlivých programech
Program 8.1
K programu 8.1 byl z důvodu omezení administrace programů Dotačního fondu LK připojen
účel podpory, který byl dosud podporován v rámci programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce
s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vedle podpory oddílů mladých ochránců
přírody také podpora včelařských, mysliveckých a rybářských kroužků).
V rámci naplňování Akčního plánu EVVO LK 2021 - 2023 (schválen ZK dne 26.10.2021 usn.
č. 451/21/ZK) bylo mezi specifická hodnotící kritéria navrženo zařazení kritéria „Začlenění
vazeb na lokální souvislosti - místně zakotvené učení,“ a to s 10 % váhou kritéria. V návaznosti
na toto doplnění byla snížena váha kritéria „Hospodárnost projektu a zdůvodnitelnost
položkového rozpočtu“ z 30 % na 20 %.
Program 8.2
Byla snížena minimální výše dotace z 20.000 Kč na 10.000 Kč. Díky tomu bude formálně
přijatelný projekt již od celkových způsobilých výdajů ve výši 14.286 Kč (oproti předchozí
minimální výši 28.572 Kč). Důvodem snížení hranice podpory je snaha podpořit více
drobnějších projektů, především pak zajištění nádrží s příkrými stěnami proti tonutí živočichů.
Zároveň se zamezí umělému navyšování rozpočtu drobnějších projektů.
Program 8.3
U programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce došlo k
avizovanému podstatnému rozšíření podpory (v souladu s usnesení ZK č. 450/21/ZK ze dne
26.10.2021). Konkrétní návrh znění podmínek vyhlášení programu pro rok 2022 vychází
z podnětů členů Výboru životního prostředí a zemědělství ZLK, dále z konzultací s pracovníky
odboru životního prostředí a zemědělství a se zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR
a Regionální agrární rady LK.
Program 8.5
Na základě zkušeností z předchozích let je navrhována úprava kritérií a jejich vah. Žadateli o
dotaci z tohoto programu jsou z velké části obce LK, svazky obcí LK, zapsané spolky, zapsané
ústavy a příspěvkové organizace zřizované obcemi LK, mezi žadateli jsou ale také další formy
právnických osob či fyzické osoby podnikající (např. opravny a bezobalové obchody).
Závazná hodnotící kritéria
Nastavení kritérií znevýhodňovalo lokální projekty (např. některé obecní projekty), v rámci
kterých bylo žádáno především o dotaci na nákup domácích kompostérů pro občany, na
štěpkovače nebo drtiče dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů.
Jedním z dosavadních závazných kritérií bylo kritérium „Význam projektu z hlediska dopadu
na území“ (s váhou kritéria 30 %). Drtivá většina žádostí obcí tedy nedosáhla pro lokální
význam projektu na vyšší bodové ohodnocení, které získávaly např. projekty regionálního
významu. Toto kritérium je tudíž navrhováno nahradit dvěma novými:
Vazba projektu na další aktivity v území“ (20 % váha kritéria),
Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí kraje (10 % váha).
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Třetí závazné kritérium Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (s váhou 10 %) je
navrhováno zachovat.
Tyto parametry byly vybrány proto, že jejich hodnocení je naprosto objektivní. S novým
návrhem závazných kritérií mají všichni žadatelé vyrovnanější šance na získání dotace (na
rozdíl od dosud používaných kritérií, které mohly užitečné lokální projekty znevýhodnit).
Specifická hodnotící kritéria
I zde je navrhováno několik změn, především pak snížení váhy u kritéria Úroveň zpracování
projektu, a to z dosavadních 30 % na 10 %. Hlavním důvodem je, že se jedná o do jisté míry
subjektivní hodnocení a s takto vysokou váhou kritéria stoupá riziko námitek ze
strany žadatelů.
Další navrhovanou změnou je návrh zcela nového kritéria Právní forma žadatele (váha kritéria
20 %), kdy by obce LK a obecní příspěvkové organizace získaly 15 b., svazky měst a obcí LK
7 b. a ostatní žadatelé 0 b. Kritérium Význam z hlediska hierarchie způsobů nakládání s odpady
dle § 3 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je nezměněno včetně 30 % váhy.
Cílem této změny je podpora obcí a měst LK, jejichž rozvoj se zřetelem na kvalitu života a
životního prostředí je dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, pro LK prioritní. Obce na rozdíl od ostatních žadatelů mají stanoveny
zákonné povinnosti (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, např. § 59 tohoto zákona). Dle
doručených žádostí víme, že je ze stran obcí enormní zájem o zlepšení kvality obecních systémů
nakládání s odpady a tím životního prostředí v obci. Dotace poskytnutá LK by také měla být
nástrojem k docílení efektivního plnění cílů Plánu odpadového hospodářství LK 2014 - 2025.
Pozn. Dle stávajících kritérií byly v roce 2021 podpořeny 4 obce a 9 ostatních žadatelů. Po
navrhované úpravě ohodnocení by dotaci získalo 11 obcí a 2 ostatní žadatelé.
Program 8.6
Do návrhu vyhlášení programu pro rok 2022 byly zapracovány výše uvedené návrhy Komise
Rady LK pro adaptaci na změnu klimatu.
Z celkové částky 15.320.000 Kč (návrh rozpočtu pro rok 2022, kapitola 926 08 - Dotační fond,
OŽPZ) jsou navrhovány k dalšímu předpokládanému rozdělení v rámci vyhlašovaných
programů 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 a 8.6 DFLK v r. 2022 veškeré využitelné finanční prostředky. Pro
program 8.6 je dále předpokládána k využití rezerva ve výši 3.500.000 Kč (nevyčerpané
prostředky programu z předchozího období).
Diskuse:
Program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce
Volf - Zpochybnil pravdivost dat poskytnutých Ústavem zemědělské ekonomiky a informací
(ÚZEI) k počtům subjektů podnikajících v zemědělství v LK v dělení dle rozlohy zemědělské
půdy, na které podnikají (vlastní i pronajatá půda). Vyjádřil pochybnosti především k počtům
subjektů s největší rozlohou. Křupala - Podpořil vyjádření Ing. Volfa. Odpověď Lánská Poděkovala za zpětnou vazbu a uvedla, že bude usilovat o získání těchto informací také z jiných
zdrojů. Pražák - Vznesl dotaz k provázanosti dotační podpory z programu 8.3 s vlastní produkcí
příjemce podpory - zda budou podporovány projekty určené pouze na nákup či pronájem půdy.
Odpověď Lánská - Nákup a pronájem nemovitostí je v navrhovaných podmínkách programu
8.3 zařazen mezi neuznatelné náklady. Kreisinger - Vyslovil obavu, že při velkém finančním
požadavku do výrazně rozšířeného programu 8.3 pro rok 2022 by mohla být finanční alokace
tohoto programu v dalších letech zvyšována na úkor ostatních dotačních programů.
Volf a Křupala - Vyjádřili názor, že hranice pro oprávněné žadatele - zemědělce hospodařící na
max. 500 ha - je příliš vysoká a při této výši bude moci žádat drtivá většina zemědělců z LK.
Uvedli, že nově připravovaná podpora měla být prioritně směřována pro zemědělce hospodařící
na malých rozlohách. Navrhli snížit hranici oprávněných žadatelů z hospodaření z max. na 500
ha na max. na 200 ha. Stříbrný - Vyjádřil názor k omezení podpory pouze pro zemědělce
hospodaří na rozloze do 100 ha. Křupala - Navrhl kompromis v max. rozloze hospodaření na
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150 ha. Po diskusi se členové Výboru nad návrhem pana Křupaly jednoznačně shodli. Hranice
pro oprávněné žadatele - zemědělce - bude v podmínkách navrhovaných Výborem do 150 ha.
Kvapil - Uvedl, že v rámci podpory včelařských dřevin prostřednictvím programu 8.3 by
neměly být podporovány invazní druhy. Odpověď Komrzý - Vyloučení invazních druhů bude
v rámci podmínek programu 8.3 zahrnuto.
Program 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Volf - Vyjádřil pochybnosti nad podporou mzdových nákladů z programu 8.1. Uvedl, že
rozpočet projektu může být sestaven výhradně ze mzdových nákladů. Odpověď Komrzý Informoval o struktuře žadatelů do programu 8.1. Tento program je LK vyhlašován od vzniku
Dotačního fondu (dříve Grantového fondu) a podmínky podpory byly upravovány na základě
prioritních potřeb žadatelů potřebných k realizaci projektů. Uvedl, že v rámci analýzy stavu
EVVO v LK, která předcházela zpracování nedávno schválené Koncepce EVVO LK, byl
nedostatek mzdových prostředků realizátorů EVVO stanoven jako jeden z hlavních problémů.
Program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů
Kvapil - Vyjádřil pochybnost nad nižším bodovým ohodnocením projektů svazků obcí než
projektů obcí a jimi zřizovaných organizací v rámci nově navrhovaného kritéria Právní forma
žadatele. Po diskusi se členové Výboru shodli, že v rámci hodnotícího kritéria Právní forma
žadatele budou mít svazky obcí, obce a jimi zřizované organizace shodnou maximální výši
ohodnocení. Takto to bude zapracováno do navrhovaných podmínek.
Program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu
Křupala - Vznesl dotaz k využití výstupu projektu podpořeného z programu 8.6 pro chov ryb.
Odpověd Lánská - V rámci omezení podpory je v programu 8.6 uvedeno „neslouží k chovu
vodní drůbeže ani ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické
funkce nádrží (pouze extenzivní chov ryb, který není provozován za účelem podnikání).
Během projednávání bodu 8 opustili jednání Ing. Volf a pan Černý. Hlasujících tak zůstalo 8.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/68
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání a
doplnění a úpravě podmínek souhlasí s podmínkami a Vyhlášením programů Dotačního fondu
Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2022: a) 8.1
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, b) 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny, c) 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, d) 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů a využití bioodpadů a e) 8.6 Podpora retence vody a adaptace sídel na změnu
klimatu včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotaci. Výbor životního prostředí a
zemědělství doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení těchto podmínek.
Hlasování:
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/21 - snížení výdajů v kapitole 920 08 Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 912 08 - Účelové příspěvky PO
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
poskytl pracovník OŽPZ Ing. Tomáš Komrzý.
Předmětem navrhované ZR - RO je úprava rozpočtu za účelem poskytnutí mimořádného
účelového investičního příspěvku Středisku ekologické výchovy LK, příspěvková organizaci
(STŘEVLIK) na pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE). Změna nezakládá nové požadavky
na rozpočet LK v roce 2021 - veškeré výdaje jsou kryty z finančních prostředků OŽPZ.
Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu, kterou se snižují výdaje v kapitole 920 08 Kapitálové výdaje, specifický ukazatel Nákup pozemků od p. Machana v Hejnicích o částku
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172.660 Kč, a navyšují výdaje v kapitole 912 08 Účelové příspěvky PO, dílčí ukazatel Pořízení
fotovoltaické elektrárny - STŘEVLIK o částku 172.660 Kč.
STŘEVLIK je od 7/2021 provozovatelem Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova
a nese veškeré náklady na elektrickou energii. Samotný objekt je majetkem Ekocentra
Oldřichov v Hájích, z.ú., jedním z jehož zakladatelů je i LK. Pořizovaná FVE bude ve svěřeném
majetku STŘEVLIK a bude umístěna na jihozápadně orientovanou šikmou střechu objektu se
souhlasem vlastníka společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú..
Objekt Domu přírody je oficiálním návštěvnickým centrem CHKO Český ráj a slouží pro
environmentální vzdělávání obyvatel a návštěvníků regionu Českého ráje. FVE bude sloužit
pro demonstraci snížení dopadů provozu objektu na životní prostředí a zároveň pomůže
kompenzovat energetické nároky objektu z obnovitelných zdrojů.
OŽPZ navrhuje poskytnout mimořádný investiční příspěvek na pořízení fotovoltaické
elektrárny ze svého rozpočtu z kapitoly 912 08 - Účelové příspěvky PO v požadované výši
172.660 Kč. Tento investiční příspěvek není součástí vyrovnávací platby.
Realizace FVE bude ukončena do 28.2.2022. Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci
po realizaci akce nejpozději do 31.3.2022. Vyúčtování akce bude předloženo do 15.4.2021.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 9/21/VŽPZ/69 (k návrhu usnesení pro 10/ZK/2021/b.52)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 390/21, kterou se navyšují výdaje v
kapitole 912 - Účelové příspěvky PO, dílčí ukazatel Pořízení fotovoltaické elektrárny STŘEVLIK ve výši 172.660 Kč. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu
- rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
10. Různé
Tajemník připomněl termíny konání zasedání Výboru ŽPZ v I. pololetí 2022: 20.1.2022,
17.2.2022, 24.3.2022, 21.4.2022, 26.5.2022 (případně výjezdní zasedání a s tím spojené
časnější zahájení), 16.6.2022 (hodnocení v rámci soutěže Výrobek roku LK, časnější zahájení).
Zahájení zasedání proběhne, není-li uvedeno jinak, v tradičních 15.00 hod. Na všechna
zasedání v I. pol. 2021 je rezervován zasedací sál ZK (místnost č. 326).
Tajemník uvedl, že Plán činnosti Výboru ŽPZ na I. pol. 2022 bude schvalován na zasedání dne
16.12.2021. Členové Výboru mají možnost vznášet návrhy témat k projednání v I. pol. 2022.
11. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Ověřovatel zápisu:
……………………………….
Michal Rezler
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
Vladimír Stříbrný
předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 25. listopadu 2021
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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