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

Zápis č. 8 ze zasedání Komise Rady Libereckého
kraje pro adaptaci na změnu klimatu konaného
dne 2. 12. 2021
Přítomno:

13 členů komise rady kraje dle přiložené prezenční listiny (z toho 2 distančně on-line)

Nepřítomni:

Ing. Petr Dobrovský, Mgr. Jan Korytář, Ing. Petr Kubíček, Ing. Miroslav Kudrna, Ing. Petr
Meduna, Mgr. Petr Staněk

Hosté:

Ing. Radka Vlčková

Zahájení
Jednání zahájil a řídil Ing. Jiří Klápště, předseda Komise RLK pro adaptaci na změnu klimatu
(dále jen „komise“). V úvodu přivítal přítomné členy a hosta a následně konstatoval, že Komise
je usnášeníschopná. Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové
komise v pozvánce. Přítomní členové komise schválili program a zahájili projednávání
jednotlivých bodů.
1. Zadání krajinného plánu Chrastava
Ing. Radka Vlčková představila připravovanou veřejnou zakázku Libereckého kraje na
zpracování krajinného plánu na území města Chrastava v povodí Vítkovského potoka, Jeřice a
částečně Lužické Nisy.
(Prezentace je přílohou č. 1 zápisu)
Diskuse
P. Klápště - Vznesl dotaz na datový standard. Odpověď Vlčková - Měřítkem výstupu bude
katastrální mapa a mapa 1.10 000. Lze upřesnit do specifikace. P. Klápště - Vyjádřil potřebu
kompatibilnosti dat. I. Novotný - Ministerstvo pro místní rozvoj usiluje o standardizaci dat, je
třeba se obrátit na ně. R. Vlčková - Uvedla, že se na odboru územního plánování a stavebního
řádu KÚLK bude na nastavení standardů informovat. J. Šádková - Konstatovala, že odbor
životního prostředí a zemědělství uvítá v této věci pomoc a spolupráci. I. Novotný - Informoval,
že Státní pozemkový úřad vynakládá do standardizace dat obrovské finanční prostředky. P.
Klápště - Nabídl připravit do zadání výběrového řízení specifikaci díla ke standardizaci dat.
L. Řádek (on-line) - Uvedl, že zadání výběrového řízení by mělo být doplněno větším
množstvím projednání v průběhu vlastní realizace (min. 3). Odpověď Vlčková - Ve smlouvě
bude uvedeno, že projednání proběhne kdykoliv, o to zadavatel požádá.
P. Klápště - Vznesl dotaz na nastavení kvalifikačních předpokladů. Odpověď Vlčková - Budou
zahrnuty pouze ty, jenž vyplývají ze zákona. Uvedla, že nastavit přesné kvalifikační
předpoklady, tak aby je splňoval dostatek firem, se ukázalo jako velký problém. Hlavním
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výběrovým kritériem bude tedy cena. Konstatovala, že nastavit hodnotící kritéria na kvalitu
provedení je také velmi problematické. P. Klápště a J. Klápště - Uvedli, že by dílo mělo
naplňovat více funkcí, např. rekreační. Odpověď J. Šádková - Pokusíme se zadání výběrového
řízení doplnit tak, aby výstup naplňoval více funkcí včetně rekreačního účelu. Ke stanovení
kritérií k hodnocení kvality díla uvedla, že jejich definování je pro odbor problematické. Daří
se to, pokud jsou stanoveny metodiky, což v tomto případě není.
P. Klápště - Vznesl dotaz na možnost realizace obdobného pilotního projektu, který bude řešit
více funkcí, i pro jiné území, např. pro Jablonecko. K nastavování kvalitativních ukazatelů do
zadání výběrových řízení uvedl, že to není v oblasti ochrany přírody běžné (na rozdíl od oblasti
urbanismu). Nabídl pomoc s přípravou kvalitativních kritérií do zadání této veřejné
zakázky.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/VI/21/AK/13
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu po projednání bere na vědomí
záměr zpracování krajinného plánu na vymezeném území města Chrastava.
Hlasování:
PŘÍTOMNO

PRO

11

11

+2 online

+ 2 online

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

0

0

přijato

2. Vliv změny klimatu na zdraví
MUDr. Anna Kšírová prezentovala jaký mají, popř. mohou mít projevy změny klimatu dopad
na lidské zdraví.
(Prezentace je přílohou č. 2 zápisu)
Diskuse
J. Klápště - Uvedl, že omezování živočišné výroby má více aspektů. Snižování stavu
hospodářských zvířat by mělo negativní dopad na údržbu krajiny. A. Kšírová - Konstatovala,
že je maso transportováno na obrovské vzdálenosti. Do životního prostředí se se živočišnou
výrobou dostává velké množství antibiotik. J. Šádková - Informovala, krajský úřad vydává
k provozování velkochovů hospodářských zvířat povolení. V současné době jsou povolována
zařízení s vysokým welfare zvířat.
L. Řádek (připojen on-line) se rozloučil s členy Komise. Hlasujících tak nadále zůstalo 12
(včetně 1 člena Komise připojeného on-line).
3. Dostupné informace k přípravě česko-polské dohody o dolu Turów
Pan Václav Židek poskytl členům komise dostupné informace k dosavadnímu průběhu
vyjednávání česko-polské dohody k plánovanému rozšíření těžby v polském dolu Turów.
Uvedl, že polská strana není ochotna podepsat aktuální dojednané znění a zároveň česká strana
není ochotna ustoupit pod tzv. červenou linii, kdy smlouva ještě dává smysl. Informoval, že
těsnící podzemní stěna bránící odtoku podzemních vod má být zkolaudována v roce 2023.

2

Zápis č. 8. zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu konaného dne 2. 12. 2021

Konstatoval, že ČR trvá na 3 podmínkách: 1) 10 let platnosti smlouvy, 2) finanční prostředky
od Polské strany na zajištění monitoringu, 3) rozhodčím orgánem bude Soudní dvůr EU
v Lucemburku. Uvedl, že polská strana chce jednat až s novou vládou ČR.
Diskuse
A. Kšírová - Představila prezentaci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
https://sousedsky-spolek-uhelna.webnode.cz/_files/200000065-ab1bbab1bd/Voda.pdf?ph=685c7173fd

Na základě informací z této prezentace uvedla, že v případě pokračování poklesu hladiny
podzemních vod současnou rychlostí skončí v období let 2026-27 možnost odběru vody z
monitorovacího vrtu v Uhelné. Odpověď V. Židek - Podotkl, že podle názorů právníků MZV a
odborníků ČGS nejsme aktuálně schopni stanovit, zda voda neuniká z Žitavské pánve také
jiným způsobem.
A. Kšírová - Požádala o rozeslání zprávy České geologické služby k monitoringu podzemních
a povrchových vod v příhraničním území Hrádecka a Frýdlantska v Libereckém kraji. Odpověď
T. Komrzý - Zajistí rozeslání.
V. Židek - Uvedl, že v případě nepodepsání smlouvy naváže Liberecký kraj na své dosavadní
kroky v této záležitosti. Konstatoval, že je třeba negativní vlivy těžby důkladně monitorovat.
Uvedl, že Petiční výbor usiluje o navýšení sankce vůči Polské republice za nedodržování
pozastavení těžby, tak aby její výše polskou stranu maximálně postihovala. O navýšení této
sankce usiluje také LK.
4. Podmínky vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na
změnu klimatu v roce 2022
Ing. Tereza Pokorná zaslala před vlastním zasedáním Komise návrh podmínek programu č. 8.6
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2022. Změny navržené na minulém
zasedání komise byly projednány a schváleny na zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství ZLK dne 25.11.2021 a do předloženého návrhu zapracovány. Na základě podnětů
komise je tedy navrhováno snížení minimální výše dotace ze 70 tis. Kč na 50 tis. Kč (podporovat
i menší projekty) a zvýšení hranice omezení max. výměry malých vodních nádrží z 0,5 ha na 2
ha (podporovat i větší MVN). Dále je do navrhovaného znění vyhlášení programu 8.6 pro rok
2022 (do povinných příloh žádosti) navrženo nezahrnout doložení „souhlasného stanoviska
příslušné místní samosprávy z hlediska souladu s plánovaným rozvojem území“ (snížení
administrativní náročnosti žádosti). Jediným podnětem komise, který nemohl být zapracován,
je zvýšení maximální výše dotace kraje z celkových způsobilých výdajů do výše 90 %. Této
změně by musela předcházet úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje, který
stanovuje max. výši podpory na 70 % z celkových uznatelných nákladů.
Do rady kraje je vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8.
Životní prostředí a zemědělství předkládáno dne 7. 12. 2021. Projednání v zastupitelstvu kraje
je plánováno na 21. 12. 2021.
Diskuse
J. Klápště - Vznesl dotaz na podporu zakládání nových malých vodních nádrží. Odpověď T.
Komrzý - Ano, jsou podporovány. Souhlasil, že v účelu podpory programu 8.6 toto není
dostatečně jednoznačně definováno.
J. Klápště - Uvedl, že při hodnocení žádostí by měla být hlavním hodnotícím kritériem kvalita.
Prostřednictvím hodnotícího kritéria Úspěšnost žadatele v čerpání dotací z programu 8.6
DFLK tomu tak ale není. Odpověď T. Komrzý - Toto hodnotící kritérium má pouze 10 % váhu.
Jeho cílem bylo rozprostřít realizaci projektů po celém kraji, mezi co nejvíce žadatelů.
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V posledních dvou dotačních kolech bylo možné podpořit všechny kvalitní žádosti a toto
hodnotící kritérium nemělo tak na výsledky hodnocení žádný vliv.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/VI/21/AK/14
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu po projednání schvaluje a
doporučuje Radě Libereckého kraje podmínky vyhlášení programu č. 8.6 Podpora retence
vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje
v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO

PRO

11

10

+1 online

+ 1 online

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

0

1

přijato

5. Zpráva o činnosti komise v roce 2021 + Harmonogram zasedání na rok 2022
Ing. Tereza Pokorná zpracovala návrh zprávy o činnosti komise v letošním roce a připravila
návrh harmonogramu zasedání na rok 2022 (ve dvou variantách - zasedání ve středu či ve
čtvrtek). Materiály byly členům Komise zaslány společně s pozvánkou na zasedání.
Diskuse
Proběhla diskuse k vhodnosti středečních či čtvrtečních termínů pro zasedání komise. Členové
komise se shodli na kompromisním řešení - středeční a čtvrteční termíny se budou střídat.
Vzhledem k jarním prázdninám proběhne únorové zasedání o týden dříve než bylo uvedeno
v návrhu harmonogramu, tedy v týdnu od 14.2.2022.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 8/VI/2AK/15
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu po projednání schvaluje
zprávu o činnosti Komise RLK pro adaptaci na změnu klimatu za rok 2021 a harmonogram
zasedání na rok 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO

PRO

11

11

+1 online

+ 1 online

PROTI

ZDRŽEL SE

VÝSLEDEK

0

0

přijato

6. Různé
Vzhledem k časové náročnosti projednání předchozích bodů nebyl tento bod na 8.- zasedání
Komise projednáván.
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Závěr
Předseda Komise poděkoval členům Komise za účast a ukončil jednání.

……………………………….
Ing. Jiří Klápště
předseda Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu

Liberec 2. prosince 2022

Zapsal:
Ing. Tomáš Komrzý
zastupující tajemnici Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
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