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Zápis č. 1 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 20. 1. 2022
Přítomno:

10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (+ 1 online)

Omluven:

Mgr. Roman Baran, Ing. Petr Kubíček

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, MVDr. Roman Šebesta, Ing. Kamila Madejová

Ověřovatel:

Ing. Zbyněk Vlk

1. Zahájení
První zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje v
roce 2022 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 Ing. Zbyněk Vlk, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/22/VŽPZ/1
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 1. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Ing. Zbyňka Vlka.
Hlasování:
Přítomno: 10
+ 1 online

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

+ 1 online

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. Seznámení s aktuální veterinární situací v LK
5. Vyhlášení FOV LK, Programu vodohospodářských akcí pro rok 2022
6. Různé
7. Závěr
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Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Bylo navrženo projednat bod 5 před bodem 4 programu zaslaného v pozvánce.
Pan Pražák navrhl zařazení témat v rámci bodu Různé, a to 1) Seznámení s aktuální situací ve
věci pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów a s tím spojenými negativními vlivy na
území ČR a 2) Navrhované změny MZe v rámci dotační politiky pro oblast zemědělství (tzv.
redistributivní platba).
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/22/VŽPZ/2
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí
s upraveným návrhem programu 1. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno: 10
+ 1 online

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

+ 1 online

4. Vyhlášení Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí
pro rok 2022
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva a návrh znění Vyhlášení programu
k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2022 včetně přílohy Orientační přehled nezpůsobilých
výdajů pro realizaci staveb. Další informace poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Zřízení Fondu ochrany vod LK (FOV) vychází z ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), na
jehož základě má LK povinnost vytvořit rezervu finančních prostředků na opatření k nápravě v
případě ekologické havárie. Dále dle § 88g vodního zákona vyplývá, že zdrojem finančních
prostředků FOV jsou poplatky za odběr podzemních vod odebrané na území LK. Tyto
prostředky mohou být použity pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury v LK.
Předmětem projednávaného materiálu je vyhlášení Programu vodohospodářských akcí (PVA)
pro rok 2022 v rámci FOV a jeho podmínek pro podání žádostí o poskytnutí dotace na dané
aktivity. Program je určen pro obce do 4.000 obyvatel v působnosti LK a svazky obcí
v působnosti LK. Cílem programu je obnova a modernizace stávající vodohospodářské
infrastruktury a výstavba nových vodních děl (čistíren odpadních vod, kanalizačních a
vodovodních řadů, vodárenských objektů, náhradních zdrojů pitné vody). Akce musí být
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK. V případě splnění základních kritérií
bude poskytnuta účelová investiční dotace až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů
akce, max. 1.800.000 Kč.
V aktualizovaném programu pro rok 2022 jsou navrhovány tyto změny:
A. Hlavní změnou je snížení výše možné podpory ze 70 % na 50 % z celkových způsobilých
výdajů projektu. Je tak učiněno v souladu s článkem 6 odst. 7 Statutu FOV účinného od
1.1.2022. Max. výše dotace 1,8 mil. Kč se nemění.
B. Novou přílohou vyhlášení je orientační přehled nezpůsobilých výdajů. Nejsou tedy
rozepsány v dokumentu vyhlášení, ale vyjmenovány v samostatné příloze. Oproti loňskému
roku byl seznam zjednodušen za účelem snížení administrativní náročnosti pro žadatele jak
při podávání žádostí, tak při závěrečných vyúčtováních projektů.
Nově budou uznávány jako způsobilé výdaje: Dokončovací a přípravné práce na vodních
dílech (vyčištění objektů čistíren, nádrží, desinfekce potrubí, tlakové zkoušky vč. zajištění
konců potrubí), staveništní přesun hmot (součást stavby vodního díla), odbočení z řadu
(navrtávací pas, T-kus odbočkový a jejich montáž - součást vodovodního řadu), demontáž,
odvoz a likvidace stávajících potrubí a objektů (u rekontrukcí a obnov vodních děl).
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C. Změna v rozšíření možností doručení žádosti (úprava v rámci všech programů LK, nyní 3
možnosti): 1) Pouze přes webový portál (jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický
podpis), 2) přes webový portál a datovou schránku a 3) přes webový portál a v tišť. podobě.
D. Doplnění možností doložení ukončení stavby vodního díla dle aktuální legislativy ve
spolupráci s OŽPZ: Ukončením akce v případě realizace staveb se rozumí dokončení vešk.
aktivit na akci a zároveň protokol. převzetí stavby mezi příjemcem a zhotovitelem a dále dle
druhu stavby: 1) Kolaudační souhlas (podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů - dále jen stavební zákon), 2)
pravomocné kolaudační rozhodnutí podle (§ 122 a) stavebního zákona, 3) protokol z
kontrolní prohlídky po oznámení fáze dokončení stavby vodoprávnímu úřadu, deklarující
možné užívání stavby, 4) podané oznámení fáze dokončení stavby vodoprávnímu úřadu v
případech, kdy se následná kontrolní prohlídka neprovádí.
E. Změna termínu, do kdy lze požádat o změnu projektu z 30 dní nejdéle 50 dní před ukončením
realizace. Na změny projektů musí být uzavírány dodatky k dotačním smlouvám, které
schvaluje ZK a musí být předkládány v rámci prvního zasedání RK v měsíci. Navrhovaný
materiál pro první zasedání RK musí být odeslán ke kontrole na právní odbor cca 40 dní
před ukončením realizace projektu.
Vyhlášení programu je navrhováno na 24.2.2022. Konzultace žádostí by byla dle návrhu možná
od 28.2.2022. Sběr žádostí by probíhal v termínu od 28.3.2022 do 15.4.2022. Předpokládaný
celkový finanční objem pro toto vyhlášení programu je 18.000.000 Kč. Hodnocení žádostí
včetně návrhu přidělení podpory Výborem ŽPZ by proběhlo 26.5.2022.
Schválení návrhu RK a ZK by následně probíhalo průběžně (6/2022 - 11/2023), dle toho, kdy
žadatel provede výběrové řízení na zhotovitele stavby a doloží požadované podklady k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Současně s rozhodnutím o poskytnutí dotace bude ZK schvalovat
i konkrétní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem dotace.
Diskuse:
Kvapil - Vznesl podnět k podmínkám programu PVA pro období od roku 2023. Řada obcí
stanovuje cenu vody tak nízkou, že není možné vytvářet fond oprav na vodohospodářskou
infrastrukturu. Konstatoval, že v budoucnu by se mělo přihlížet k vytváření fondu oprav u
žadatele o dotaci. Odpověď Madejová - Součástí každé žádosti o dotaci je informace o výši
vodného a stočného. Doplnění Šádková - MZe je oprávněno provádět kontroly cenotvorby
vodného a stočného. V kompetenci krajů to není, můžeme pouze MZe předkládat podněty k
prověření vytváření fondu oprav.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/22/VŽPZ/3
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s podmínkami a vyhlášením Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury pro
rok 2022 včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotaci a doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení těchto materiálů.
Hlasování:
Přítomno: 10
+ 1 online

Pro: 10

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

+ 1 online

5. Seznámení s aktuální veterinární situací v Libereckém kraji
Aktuální stav problematiky se dostavil prezentovat MVDr. Roman Šebesta, ředitel Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro LK (KVS).
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Členové Výboru měli možnost zaslat MVDr. Šebestovi před vlastním jednáním dotazy, a to
prostřednictvím tajemníka. Řediteli KVS byl předán dotaz pana Křupaly na povolení dovozu
poražených divokých prasat z Polska na Karlovarsko, tedy ze země, kde byla identifikována
řada ohnisek afrického moru prasat. V dovezeném mase byla zjištěna trichinelóza.
MVDr. Šebesta navázal na svojí prezentaci na říjnovém zasedání Výboru ŽPZ, která se týkala
aktuální situace v šíření afrického moru prasat.
Prezentace MVDr. Šebesty je přílohou č. 1 zápisu č. 1 zasedání konaného 20.1.2022.
Diskuse:
MVDr. Šebesta odpověděl na dotaz pana Křupaly předaný před zasedáním Výboru (viz výše) Uvedl, že tam, kde ochranná pásma nejsou vytýčena, probíhá obchodování bez zvláštního
režimu. Jednalo se o obchodování v rámci EU s certifikací PL strany. Informoval, že se v PL
neprovádí vyšetření na trichinelózu a ta byla tudíž zjištěna až v ČR. Konstatoval, že nelze
omezovat obchodování z regionů, které nespadají pod zvláštní režim. Docházelo by tak
k omezování volného obchodu v rámci EU.
Pražák - Vznesl dotaz, za jak dlouho je vyřízena žádost o proplacení zástřelného či nálezného.
Odpověď Šebesta - Od předání žádosti to trvá týden, max. 2 týdny. Od 5.1.2022 jsou však KVS
pro LK evidovány žádosti za cca 300 tis. Kč, MZe však dosud neuvolnilo příslušné finanční
prostředky a KVS pro LK tak nemůže žádosti proplatit. Informoval, že tento problém je na MZe
řešen. Situaci komplikuje také personální restrukturalizace na MZe. Uvedl, že nálezné KVS pro
LK nadále proplácí, u zástřelného však musí čekat na poskytnutí prostředků MZe.
Křupala - Vznesl dotaz na výskyt aujezskyho choroby v LK. Odpověď Šebesta - O výskytu
v LK nemá informaci, aujezskyho choroba však byla potvrzena v Jihomoravském kraji. Uvedl,
že KVS nemusí být informována o pozitivním výsledku vyšetření u soukromého veterinárního
lékaře. V případě, že by byl výskyt potvrzen Státním veterinár. ústavem, informováni by byli.
Křupala - Uvedl, že v PL byla zaznamenána řada pozitivních nálezů vztekliny. Vznesl dotaz,
jak se bude ČR připravovat na případný výskyt této choroby. Odpověď Šebesta - V ČR je
očkování proti vzteklině dlouhodobě povinné. ČR má status země prosté nákazy, který se bude
snažit zachovat. Uvedl, že v PL jde o dlouholetý problém (nikdy nebylo vztekliny prosté).
Vlk - Vznesl dotaz na výsledky opatření v tzv. pásmech intenzivního odlovu, kde bylo cílem
odlovit veškerá divoká prasata. Odpověď Šebesta - Cílem nebylo odlovit všechny kusy, pouze
redukovat stavy. Uvedl, že divoká prasata migrují, pokud je území neuživí, odstřelem se tak
omezila migrace.
Vlk - Informoval, že v případě zavlečení afrického moru prasat (AMP) na území ČR by se
odlovem divokých prasat nezabývali myslivci, nýbrž Armáda ČR a Policie ČR. Uvedl, že
myslivci však nejlépe znají příslušnou honitbu. Vznesl myšlenku zamyšlení se nad tímto
opatřením. Odpověď Šebesta - Bude-li divoké prase identifikováno jako pozitivní na AMP,
bude vytýčeno ochranné pásmo. První dny by se v něm neměl pohybovat vůbec nikdo. Armáda
by měla posléze pouze odstraňovat mrtvé kusy. Každý, kdo vstupuje do území by měl dodržovat
ochranná opatření. Po určité době (dle výskytu pozitivních nálezů) by byl dovolen odstřel
přeživších kusů. Konstatoval, že při potřebě odstřelu menšího počtu kusů je to zvládnutelné
myslivci, při potřebě rozsáhlejší likvidace by se musela zapojit Policie ČR či Armáda ČR.
Následně by byla vyhlášena dozorová pásma, ve kterých je normální režim hospodaření,
probíhá zde však testování. Vlk - Vznesl dotaz na délku trvání opatření. Šebesta - Záleží na
situaci. Ve Zlínském kraji byla opatření zrušena v řádu měsíců. Uvedl, že případný zákaz
vstupu do ochranného pásma by byl celkový a případné výjimky by udělovala obec. Šádková Informovala, že KÚLK obdržel metodický pokyn od MZe, ve věci výrazného omezování stavů
volně žijící zvěře (až do úplného vyhlazení). Tento nereálný pokyn byl podstoupen na ORP.
Křupala - Poděkoval za náročnou práci státní veterinární správy.
Během diskuse opustil zasedání pan Löffelmann. Počet hlasujících se snížil na 9 (+ 1 online).
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/22/VŽPZ/4
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí
aktuální veterinární situaci v Libereckém kraji.
Hlasování:
Přítomn: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
+ 1 online

+ 1 online

6. Různé
Aktuální situace ve věci pokračování těžby v PL hnědouhelném dolu Turów
Aktuální situaci přiblížil člen RK pan Václav Židek. Informoval, že proběhlo jednání Ministryň
ŽP ČR a PL (jednání nebyl přítomen hejtman LK). Ministryně projednávaly upravenou verzi
smlouvy. Bylo bohužel zveřejněno minimum výstupů. Uvedl, že PL strana bude nyní
pravděpodobně požadovat snížení sankcí. Konstatoval, že bohužel má k dispozici pouze obecné
informace. Doplnění Šádková - Prezentovala informaci z ministerstva zahraničních věcí:
V termínu 3.2.2022 je očekáváno stanovisko generálního advokáta k této záležitosti.
Konstatovala, že rozhodnutí Evropského soudu je zpravidla se stanoviskem generálního
advokáta totožné. Rozhodnutí Evropského soudu je očekáváno v 3/2022.
Černý - Vznesl dotaz, zdali budou sankce EU poskytnuty pro potřeby postižených CZ obcí.
Odpověď Židek - Nikoliv. Jedná se o pokutu, nikoliv kompenzace. Informoval, že v případě
neuhrazení sankcí, budou PL strženy finanční prostředky z nějakého dotačního titulu (je řešeno,
který bude nejvhodnější). Dále připomněl, že předmětem soudního sporu je nedodržení
legislativy při schvalování licence k prodloužení těžby, nikoliv negativní vlivy těžby na CZ
území. Doplnění Šádková - Uvedla, že se nejedná pouze o finanční kompenzace, které jsou
součástí projednávané smlouvy mezi PL a CZ, ale také o preventivní předcházení případným
škodám. PL strana by měla být povinna provádět kontrolní měření, dle kterých bude ověřováno
provádění preventivních opatření. Vlk - Podotkl, že finanční kompenzace budou muset být
efektivně využity, tedy především nikoliv na stavbu vodovodního přivaděče z přehradní nádrže
Souš. Židek - Konstatoval, že lokalita Uhelné je zdrojem vody pro Hrádek nad Nisou. Otázkou
je postižení města Frýdlant, které o vodovodním přivaděči ze Souše se neuvažuje. Zasažené
území tedy nezahrnuje jen několik obcí.
Navrhované změny Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotační politiky pro oblast
zemědělství (zvýšení tzv. redistributivní platby)
Pražák - Informoval o proběhlých demonstracích zástupců agrárního sektoru. Konstatoval, že
malí a střední zemědělci by byli prostřednictvím této změny zvýhodněni. Největší propad výše
dotací by byl u zemědělců hospodařících na největších rozlohách. Požaduje rovné podmínky
pro všechny. Podotkl, že v ČR by bylo zvýhodnění malých zemědělců výrazně vyšší než v D
či PL. Doplnění Volf - Uvedl, že nikdy nebyla v takové míře rozlišována velikost podniků.
Podotkl, že tato změna přispívá k systému, kdy zemědělské dotace nebudou využívány pro
přímou zemědělskou výrobu, ale ke spekulacím s pronájmy pozemků. Konstatoval, že
živočišnou výrobou se nyní zabývají téměř výlučně větší zemědělské podniky a navrhované
opatření vede k potlačení živočišné výroby. Všichni zemědělci se budou dle něho zabývat
pěstováním obilí a řepky. Černý a Křupala - Po diskusi konstatovali, že by mělo být schváleno
usnesení Výboru, prostřednictvím kterého by bylo po LK požadováno úsilí směřující k nápravě
tohoto stavu. Pražák - Uvedl, že menší zemědělci by měli být zvýhodněni, nikoliv však tak
výrazně. Připomněl, že větší zemědělci poskytují mimo jiné pracovní příležitosti. Volf Konstatoval, že plošné pronajímání pozemků za účelem čerpání zemědělských dotací je
dlouhodobým problémem. Uvedl, že zvýhodnění malých zemědělců je ve srovnání s PL a D
dle současného návrhu MZe dvojnásobné. Židek - Informoval, že proběhla již 2 jednání k této
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záležitosti za účasti zástupců LK a agrárního sektoru. Konstatoval, že za prvních 150 ha
dostanou všichni zemědělci stejně. Za další obhospodařované ha je však progrese snížení dotace
na 1 ha plochy výrazná.
Po diskusi se členové Výboru shodli na následujícím usnesení, o kterém proběhlo hlasování.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/22/VŽPZ/5
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje požaduje po
Libereckém kraji, aby vynaložil úsilí v zájmu zachování konkurenceschopnosti v sektoru
zemědělství, především pak u živočišné výroby. Výbor životního prostředí a zemědělství
požaduje po Libereckém kraji, aby apeloval na Ministerstvo zemědělství ČR, a to ve věci
snížení navrhované výše redistributivní platby ve výši 23 % na úroveň sousedních zemí
Spolkové republiky Německo (12 %) a Polské republiky (11,6 %).
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

+ 1 online

7.

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

+ 1 online

Závěr

Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Příloha zápisu č. 1:

Aktuální veterinární situace v LK
- Prezentace MVDr. Šebesty, ředitele KVS SVS pro LK

Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Ing. Zbyněk Vlk
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Liberec 20. ledna 2022
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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