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

Zápis č. 2 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 17. 2. 2022
Přítomno:

8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (+ 2 online)

Omluven:

Ing. Petr Kubíček, Jiří Löffelmann, David Pražák

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Ing. Jan Matouš

Ověřovatel:

Jindřich Kvapil

1. Zahájení
Druhé 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 pan Jindřich Kvapil, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/22/VŽPZ/6
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 2. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
pana Jindřicha Kvapila.
Hlasování:
Přítomno: 8
+ 2 online

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

+ 2 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. ZR - RO č. 23/22 - poskytnutí individuálních a programových dotací z FOV LK
5. Poskytnutí dotací z Lesnického fondu LK pro rok 2021
6. Lesnický fond LK, vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022
7. Různé
8. Závěr
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/22/VŽPZ/7
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 2. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno: 8

Pro: 8

+ 2 online

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

+ 2 online

4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23/22 - rozhodnutí o poskytnutí
individuálních a programových dotací z Fondu ochrany vod LK
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace
poskytla vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
Navrhovaná ZR - RO nezakládá nové požadavky na rozpočet LK pro rok 2022. Veškeré výdaje
jsou kryty z finančních prostředků resortu ŽPZ, z Fondu ochrany vod LK (FOV).
Předmětem materiálu je projednání:
1. Poskytnutí individuální dotace z FOV obci Velký Valtinov,
2. poskytnutí 2 programových dotací z FOV v rámci Programu vodohospodářských akcí
(PVA) 2021 obcím Dlouhý Most a Modřišice,
3. schválení ZR - RO, kterou se upravují výdaje v kapitole 932 08 - FOV, OŽPZ.
1. Individuální dotace z FOV 2022 obci Velký Valtinov
ZK schválilo usn. č. 345/20/ZK ze dne 22.9.2020 zapojení LK do kofinancování výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury obcí LK podpořené ze SFŽP v roce 2021 do celkového
objemu 12.667.829,34 Kč, a to na následující projekty vždy max. do výše poloviny vlastního
podílu žadatelů ze způsobilých výdajů projektu prostřednictvím FOV:
Název projektu

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

VHS Turnov
(Benecko)

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

2.925.035,07 Kč
(18,125 %)

Obec Vítkovice
Obec Velký Valtinov

Rozšíření vodovodu v obci Vítkovice
- Vurmovka
Velký Valtinov - tlaková kanalizace

Obec Okna

Okna - odkanalizování obce a ČOV

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

Žadatel / IČ

ZK v roce 2021 rozhodlo o poskytnutí individuálních dotací z FOV obcím Okna a Vítkovice a
VHS Turnov (pro lokalitu Benecko). Nyní je předkládán poslední projekt obce Velký Valtinov.
Obec Velký Valtinov
Dne 23.11.2021 byla obcí Velký Valtinov podána žádost o poskytnutí individuální dotace
z FOV ve výši 4.127.178,76 Kč na spolufinancování projektu pod názvem Velký Valtinov tlaková kanalizace. Projekt řeší vybudování 7,04 km tlakové kanalizace (191 EO) s napojením
na stávající ČOV v Jablonném v Podještědí. Žadatel provedl výběrové řízení a uzavřel dne
16.9.2021 smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby a následně dne 15.11.2021 smlouvu o
poskytnutí dotace s hlavním poskytovatelem dotace SFŽP (Národní program Životní prostředí,
Výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace). Oproti původnímu předpokladu došlo po
vysoutěžení ke snížení výše dotace z FOV o 3.249,85 Kč. Projekt je v souladu s PRVK. Je
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navržena finanční podpora projektu v požadované výši 4.127.178,76 (16,25 % ze základu pro
stanovení podpory SFŽP).
Plánovaný termín realizace: 4.10.2021 - 31.7.2023
Plánovaný termín závěrečného vyúčtování akce: 31.1.2024
Celkové
výdaje
projektu

Celkové
nezpůsobilé
výdaje

(Kč s DPH)

(Kč s DPH)

39.412.202

14.014.179

Celkové
způsobilé
výdaje

Dotace SFŽP
(NPŽP)

(Kč bez DPH)
DPH nezp. výdaj

25.398.023,16

Vlastní podíl
žadatele

Individuální
dotace z FOV LK

(Kč / % z celk.
způsobilých
výdajů)

(Kč s DPH / % z celk.
způsobilých výdajů
- bez dotace LK)

(Kč s DPH / % z celk.
způsobilých výdajů)

16.191.239,76
(63,75 %)

5.079.604,64
(20 %)

4.127.178,76
(16,25 %)

2. Programové dotace z FOV, Programu vodohospodářských akcí (PVA) 2021
Hodnotící orgán Výbor ŽPZ na svém jednání dne 20.5.2021 navrhl rozdělit finanční prostředky
v rámci PVA pro rok 2021 mezi 18 žadatelů, a to max. do výše 17.998.019,46 Kč. ZK již
rozhodlo o poskytnutí 11 dotací včetně uzavření smluv.
Předmětem materiálu je projednání výsledků hodnocení dalších 2 žádostí o poskytnutí dotace
z FOV, PVA 2021 v souhrnné výši 1.825.339,59 Kč. Uvedení žadatelé provedli výběrová řízení
na dodavatele stavby a doložili požadované materiály k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Výše dotace je vždy vypočtena z vysoutěženého rozpočtu. Oproti návrhu dotace schváleného
Výborem se cena projektů po vysoutěžení snížila o 124.694,12 Kč.
Název
příjemce
/ IČ
Obec Dlouhý
Most

Obec
Modřišice

Název projektu

Parametry

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

Odkanalizování Mikroregionu
Císařský kámen - I. část
Šimonovice, Dlouhý Most - 2.
etapa, stoka C1

kanalizace 256,5 m

1.554.480 / 47,08 %

Rekonstrukce vodovodního řadu

rekonstrukce
vodovodu výměna potrubí
- 176 m

270.859,59 / 60,45 %

Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/22/VŽPZ/8 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2022/b.40)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 23/22, kterou se upravují výdaje
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, OŽPZ, s poskytnutím účelové individuální dotace
z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje jako finanční spoluúčasti
Libereckého kraje v projektu spolufinancovaném ze Státního fondu životního prostředí ČR a s
poskytnutím účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2021 v souladu s tabulkovým
přehledem. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstvu Libereckého kraje
doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového
opatření a poskytnutí těchto účelových dotací.
Hlasování:
Přítomno: 8
+ 2 online

Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

+ 2 online
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5.

Poskytnutí dotací z Lesnického fondu LK pro rok 2021

Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu a návrh rozdělení dotací.
Další informace poskytl pracovník OŽPZ Ing. Jan Matouš.
ZK schválilo usn. č. 106/21/ZK ze dne 30.3.2021 vyhlášení dotačního programu Podpora
hospodaření v lesích (Program) pro poskytování finančních příspěvků na opatření k podpoře
ochrany lesa, na prevenci proti škodám působených zvěří a hmyzími škůdci a na opatření ke
zlepšování stavu lesních porostů.
Program byl vyhlášen dne 31.3.2021. Žádosti bylo možné podávat od 1.5.2021. Dotace bylo
možné poskytnout na činnosti provedené od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Na základě Programu byly KÚLK přijímány žádosti v rozsahu a v rámci podmínek stanovených
Programem. Žadatel (vlastník, nájemce lesa) podával žádosti vždy po provedení daných výkonů
stanovených v předmětech titulů Programu. Dotace jsou sazbové, nesleduje se vlastní podíl
žadatele, neprovádí se vyúčtování.
Celkem se předkládá ke schválení 29 dotací (příspěvků) v celkové výši 592.570 Kč doručených
od 1.5.2021 do 31.12.2021. Jedná se o činnosti již provedené, potvrzené odbornými lesními
hospodáři a zkontrolované KÚLK dle schváleného kontrolního klíče.
Celkem 3 žádosti nesplnily podmínky stanovené Programem a musely být zamítnuty.
V žádostech reg. č. 8 a 19 nebyla splněna podmínka minimální výše požadované dotace, která
činí 5.000 Kč. Žádost reg. č. 29 nebyla podána v elektronické podobě prostřednictvím
webového rozhraní, nebyla tudíž podána v souladu s podmínkami Programu.
Výdaje jsou kryty z Lesnického fondu Libereckého kraje (LF).
Z Programu byly v roce 2021 podporovány následující činnosti: Pokládání a asanace lapáků,
pořízení a instalace feromonových odparníků; ochrana porostů nátěry; další výchovný zásah za
období platnosti LHP/LHO (probírka, prořezávka).
Poskytnutí dotací z LF pro rok 2021 bude v RK a ZK projednáváno v rámci ZR - RO č. 62/22.
Ing. Kreisinger nahlásil střet zájmů.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/22/VŽPZ/9
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 62/22, v rámci které dochází k úpravě
specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond a k poskytnutí účelových dotací z
rozpočtu kraje, Lesnického fondu Libereckého kraje, programu Podpora hospodaření v lesích
pro rok 2021 v úhrnném objemu 592.570 Kč v souladu s tabulkovým přehledem. Výbor
životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení poskytnutí těchto účelových dotací pro rok 2021.
Hlasování:
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
+ 2 online

+ 2 online

6. Lesnický fond LK, vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu a návrh podmínek
programu pro rok 2022. Další informace poskytl pracovník OŽPZ Ing. Jan Matouš.
Kraje od účinnosti novely č. 1/2005 Sb. zákona o rozpočtovém určení daní podporují
hospodaření v lesích. Za účelem podpory byl zřízen Lesnický fond LK (LF). Aktuálně
vyhlašovaný dotační program Podpora hospodaření v lesích zachovává kontinuitu z let 2020 a
2021. Navrhovány jsou změny v dotovaných činnostech a zvýšení sazby u jednoho předmětu
příspěvku.
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Dotované činnosti
V zájmu ochrany lesa proti hmyzím škůdcům pokládání a asanace lapáků. V zájmu ochrany
lesa před škodami zvěří ochranný nátěr repelenty a individuální ochrana mechanickou
zábranou. V zájmu zlepšení stavu lesních cest oprava lesních cest. V zájmu monitoringu
působení zvěře na stav lesních porostů založení kontrolních a srovnávacích ploch.
Dotované činnosti byly vybrány na základě podnětů ze strany odborných lesních hospodářů.
Program se zaměřuje na činnosti, které nejsou podporovány z jiných zdrojů. LK vypouští
dotační tituly, které jsou nově podporovány ze státního rozpočtu, tj. pořízení a instalace
feromonových odparníků a dotace na další výchovný zásah za dobu platnosti lesního
hospodářského plánu nebo osnovy. Nově je navrhována podpora oprav lesních cest a zakládání
kontrolních a srovnávacích ploch. Dále je navrhováno zvýšení sazby dotace v rámci předmětu
příspěvku ochrany kultur nátěrem proti okusu zvěří z 1 Kč/ks na 1,50 Kč/ks.
Výše podpory, zvýšení sazby
Podpory jsou realizovány převážně sazbou za provedenou technickou jednotku. Díky sazbové
koncepci není nutno provádět vyúčtování, nedochází k umělému navyšování nákladů a
administrace je jednodušší. Podpora oprav lesních cest se poskytuje na základě doloženého
vyúčtování ve výši 50 % prokázaných nákladů. Dotace se poskytuje až po provedení prací a
kontrol, zálohy se neposkytují. V rozpočtu LF na rok 2022 je k dispozici 3,8 mil. Kč.
Administrace
Je navrhováno, že žádosti budou průběžně vyhodnocovány a kontrolovány a mohou být ZK
předkládány ke schválení po etapách (předpokládá se 2x za rok). Žádosti budou vyřizovány až
do vyčerpání rozpočtovaných prostředků. Vyčerpání všech prostředků se nepředpokládá, přesto
je pro tento případ pamatováno s průběžným zveřejňováním volných prostředků na webu kraje,
aby potenciální žadatelé mohli na případný nedostatek prostředků reagovat.
K materiálům k projednání zaslal Ing. Kreisinger dne 13. února 2022 následující podněty a
připomínky:
1. Pokládání a instalace lapáků
Některými lesníky je hojně využíváno. V posledních letech se jednalo o jediné funkční opatření
proti šíření kůrovce. Je však náročné na logistiku, instalaci, asanaci a odvoz. Vše musí proběhnout včas, jinak je efekt opačný.
2. Ochrana lesních kultur proti okusu zvěří nátěrem
Navýšení sazby za 1 ks je určitě vítáno. Ke konci roku 2021 došlo ke zvýšení cen nátěrů o cca
15 %. Zdražení se dá předpokládat také v roce 2022. Vyšší ochrana přispěje k větší druhové
rozmanitosti dřevin.
3. Ochrana stromku proti zvěři mechanickou zábranou
Individuální ochrana se provádí v místech, kde není možné budovat velké oplocenky (svahy,
pod porostem, apod.). Individuální ochranou dojde k udržení základní kostry porostu, k dobrému odrůstání stromků a snížení možného poškození zvěří.
4. Dotace na opravu lesních cest
Tato podpora bude v současné době pravděpodobně hojně využívána z důvodu provádění velkého množství mnoho asanačních těžeb v rámci kůrovcové kalamity. Cesty jsou poničené a
částečná oprava určitě pomůže. Opatření je výhodné pro vlastníky i návštěvníky lesů. U opravy
lesních cest kategorie 1L a 2L může dojít k dotační duplicitě se SZIF. Záleží, zdali SZIF v
daném roce tento dotační titul vyhlásí. Je možné, že program nebude pro rok 2022 vyhlášen.
Ing. Kreisinger doporučil situaci prověřit. Jestliže budou dotace SZIF vyhlášeny, navrhl z důvodu duplicity omezit podporu pouze na opravu cest kategorie 3L a 4L. Dále navrhl doplnění
podmínek programu: Při kontrolách na požádání KÚLK doložit fotodokumentací před zahájením a po ukončení prací.
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5. Dotace na kontrolní srovnávací plochy (KSP)
Každý vlastník lesa nad 50 ha musí mít tuto plochu na každých 500 ha a musí dle zákona evidovat odrůstání ploch. Podle posledních informací týkajících se tvorby nového zákona o myslivosti se bude při sestavování počtu zvěře v honitbě a jejího odlovu vycházet ze stavu mladých
lesních porostů. Ty má vlastník podle zákona o lesích kontrolovat a vyhodnocovat. Proto se
budují KSP na zjišťování škod způsobených zvěří. Částka ve výši 30.000 Kč za oplocení je
příliš vysoká. Náklady se max. pohybují výši 8.000 Kč za KSP oplocenku ve výšce 1,6 m a
10.000 Kč za KSP oplocenku ve výšce 2 m.
Reakce Ing. Popa, vedoucího oddělení vodního a lesního hospodářství OŽPZ, k výši dotace na
zřízení KSP, zasláno dne 14. února 2022:
LK, resp. KÚLK má zájem na zřizování těchto ploch, protože mohou poskytnout objektivní
údaje o stavu zvěře v ekosystému. Veškerá řízení, které orgány státní správy myslivosti vedou
za účelem snížení stavů zvěře, končí neúspěchem pro nedostatek důkazů. Tvrzení vlastníků
pozemků a uživatelů honiteb se rozcházejí. Povinnost zřizovat KSP mají pouze větší vlastníci
lesa, kteří hospodaří dle plánu. Ve většině honiteb v LK, tak není ani jedna KSP, protože se tam
nevyskytuje velký vlastník lesa. Smyslem návrhu je, aby KSP zřídily a provozovaly i aktivní
menší vlastníci (dotace by nebyla omezena pouze na malé vlastníky).
Plně souhlasím, že nákladově by na zřízení KSP stačilo cca 8.000 - 10.000 Kč, jak uvádí Ing.
Kreisinger. Je však třeba si uvědomit, že vlastník této plochy ji bude muset po dobu 6 let
udržovat a zejména každoročně vyhodnocovat. Předpokládám, že řada vlastníků tohoto nebude
schopna a na vyhodnocení si zajistí někoho jiného. Jde o to provést kompletní výčet měření a
zjišťování poškození všech dřevin na obou plochách a provést další průzkumy dle metodiky.
Dřevin tam mohou být desítky nebo i nižší stovky. Může se jednat o ukousnuté pahýly, které
laik nepozná. Je třeba toto sjednotit a výsledky poskytovat KÚLK. Pouhé založení karty plochy
je nepříjemná administrativní práce. Pokud takový vlastník bude mít pouze jednu plochu
v odlehlé časti lesa, dostane se nákladově vysoko, protože se bude jednat o jednorázové, ad hoc
práce, bez další vazby k majetku.
Odhaduji, že sazba cca 20.000 Kč/KSP by nebyla dostatečně motivační, aby došlo ke zřízení
KSP. I při sazbě 30.000 Kč/KSP nepředpokládám, že by se zřídilo více než cca 20 KSP.
Výsledky KSP jednoho vlastníka mohou posloužit i dalším vlastníkům v širokém okolí.
Doplnění Ing. Vlka k problematice KSP ze dne 14. února 2022:
Ing. Vlk poděkoval Ing. Popovi za konkrétní vysvětlení. Vznesl dotaz, zdali je v podmínkách
dotace v rámci zřízení KSP, také podmínka šestileté udržitelnosti a s tím spojené
vyhodnocování. Pokud ano, pak navrhuje sazbu ponechat ve výši navrhované Ing. Popem.
Navrhl k vyhlášení programu připojit do přílohy jednoduchou metodiku a formulář k
vyhodnocování, aby vlastník lesa v předstihu věděl, co bude od něho po získání dotace po dobu
šesti let vyžadováno. Dále navrhl doplnit motivační odstavec, proč je důležité KSP zřizovat,
přestože to není pro vlastníky menších rozloh lesů zákonná povinnost.
Ing. Matouš doplnil informaci z MZe o dotační podpoře oprav lesních cest. V roce 2022
nebudou dotace na opravy lesních cest vyhlášeny a dotační podpora LK tak nebude duplicitní.
Diskuse:
Kreisinger - Informoval o náročné administraci spojené s vykazováním výsledků KSP.
Vlk - Vznesl dotaz na formu vyúčtování krajské dotace na KSP. Odpověď Matouš - Jedná se o
sazbovou dotaci, vyúčtování není tedy vyžadováno.
Kreisinger - Navrhl, aby nezbytnou součástí administrace dotací na opravy lesních cest bylo
předložení fotodokumentace před a po ukončení díla. Odpověď Matouš - Tato povinnost bude
zapracována do podmínek programu. Doplnění Komrzý - V rámci DFLK, Oblasti podpory ŽPZ
je tato podmínka u všech dotačních programů.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/22/VŽPZ/10
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s podmínkami a vyhlášením programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022
v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje včetně povinných příloh k předkládání žádostí o
dotaci s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
3.800.000 Kč. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení těchto materiálů.
Hlasování:
Přítomno: 8
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
+ 2 online

+ 2 online

7. Různé
Aktuální situace v pokračování těžby v dolu Turów a s tím souvisejícím vlivem na území
ČR - CZ/PL vyrovnání
Černý - Otevřel otázku výše vyrovnání (kompenzace) PL strany. Uvedl, že dle medií je částka
nedostatečná. Odpověď Židek - Konstatoval, že se jedná o přesně vypočtenou částku. U
některých projektů je zahrnuto 100 % nákladů, u jiných, které budou sloužit také k naplnění
dalších potřeb, o spoluúčast.
Černý - Vznesl dotaz, zdali se bude podpora týkat výlučně posilování vodohospodářské
infrastruktury (VHI). Židek - Finanční prostředky budou využívány pouze na VHI a monitoring
vlivu těžby na území ČR. Hlučnost a některé další vlivy budou řešeny přímo PL stranou.
Šádková - Informovala, že byly uzavřeny 2 smlouvy: 1) Nadace PGE poskytla LK 10 mil. EUR.
Tyto prostředky jsou určeny pro konkrétní projekty VHI a musí být řádně vyúčtovávány. 2)
V rámci dohody mezi PL a ČR bylo poskytnuto 35 mil. EUR (MŽP - 10. mil. EUR na
monitoring vlivu těžby, LK - 25 mil. EUR). Podmínky využití těchto prostředků jsou obecnější
než u smlouvy s PGE. U těchto prostředků je předpokládáno také využití na měření vlivu těžby
na objekty v dotčeném území. Vedoucí OŽPZ připomněla, že součástí dohody je stažení žaloby
ČR u Evropského soudního dvoru. Dále uvedla, že v rámci dohody vznikne fond malých
projektů, do kterého budou přispívat obě strany (celkem 250 tis. EUR/rok). Doplnění Židek Konstatoval, že se jedná o klasické mimosoudní vyrovnání.
Volf - Problémem je dle něho krátká doba soudního dohledu. Bylo diskutováno patnáctileté
období, dle uzavřené smlouvy je však pouze pětileté.
Židek - Informoval, že žádosti o podporu bude LK přijímat v českém jazyce. Žadatelům budou
k dispozici služby právního odboru KÚLK. Konstatoval, že v případě nedostatečného
naplňování dohody, může být dohoda vypovězena a k soudnímu procesu může nakonec dojít.
Podotkl, že po 5 letech budou k dispozici přesnější data. Doplnění Stříbrný - V dohodě je
uvedeno, že se v době její platnosti nemůže ČR s PL v této věci soudit, soudit se však může
např. obec.
Křupala - Vznesl dotaz, zdali je pravda, že se těsnící stěna nachází na nesprávném místě (jak
uvádí ČGS). Odpověď Židek - Voda neteče v lokalitě dolu nejkratší cestou. Stěna byla
postavena tam, kde byl největší průtok vody.
Dále bylo diskutováno pozvání zástupců ČGS na zasedání Výboru k podrobnému vysvětlení
situace. Židek - Uvedl, že se účastnil téměř 20 jednání k této problematice a pokaždé byli
přítomni odborníci. Jednotlivé detaily smluv byly řešeny podrobně a svědomitě. Dohoda nebyla
ušita horkou jehlou, jak je někde uváděno. Šádková - Souhlasila s tímto prohlášením.
Volf - Vznesl dotaz, co bude následovat po ukončení pětiletého soudního dohledu. Odpověď
Židek - Abychom mohli prokázat, že příčinou změn je opravdu těžba v dolu Turów, musíme
mít komplexní informace pocházející z rozsáhlého systému měření.
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Vlk - Navrhl připravit setkání pro obyvatele dotčených obcí s cílem pomoci se zorientovat
v nepřehledné situaci. Odpověď Židek - Tento návrh projedná s vedením LK. Uvedl, že by bylo
vhodné, aby se těchto jednání účastnil právník MZV a zástupce ČGS.
Doplnění Šádková - Dohoda je zveřejněna na www stránkách LK i MŽP. PL strana má dle ní
do 30.6.2022 prokázat funkčnost ochranné stěny. Nedojde-li k prokázání funkčnosti, nebude se
těžba přibližovat k hranici ČR. Doplnění Židek - Dle současných podmínek by těžba neměla
pokračovat do větší hloubky. Připomněl, že CZ strana navrhovala výrazně vyšší sankci za
pokračování v těžbě než stanovil Evropský soudní dvůr.
Volf - Uvedl, že těžba v dolu Turów je naplánována do roku 2044, což je v rozporu se Zelenou
dohodou pro Evropu.
Vlk - Informoval, že v Žitavě je „sedání terénu“ ještě větším problémem než na území ČR.
Doplnění Stříbrný - Souhlasil a uvedl, že D nemá s PL uzavřenu žádnou smlouvu. Aktuálně
jsme na tom v řešení tohoto problému tedy lépe. Doplnění Židek - Žitava tento problém řešit
hodlá. Saská vláda, která by mohla vyvolat soudní spor, je však v této otázce zdrženlivá.
Křupala - Konstatoval, že přes uzavření dohody s PL stranou je nutné se situací neustále zabývat
a být v kontaktu s odborníky. Židek - Stav bude monitorován. Hlavní data budou předávána
v intervalu 3 měsíců. Za vhodné považuje pozvat na zasedání Výboru odborníky ČGS k podání
bližšího vysvětlení.
Šádková - Uvedla, že PL má na rozdíl od ČR oddělenu těžební a rekultivační činnost. V ČR
existuje povinnost hradit příspěvky do fondu k zajištění následných rekultivací.
Termín sčítání stavů zvěře
Křupala - Navrhl, aby sčítání zvěře bylo prováděno k jinému datu. Termín 26. února je dle něho
příliš časný. V tomto období se zvěř nachází na jiných lokalitách. Odpověď Šádková - Je nutno
počítat také s 30denní odvolací lhůtou. Termín je společný i pro další kraje. Doporučila, aby
Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) vznesla podnět ke změně tohoto termínu na MZe.
Doplnění Židek - Uvedl, že tento podnět může projednat v rámci zasedání Asociace krajů ČR.
8. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Jindřich Kvapil
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Liberec 17. února 2022
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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