Liberecký kraj
resort životního prostředí a zemdělství

Zápis č. 1
ze zasedání Komise Rady Libereckého pro adaptaci na změnu klimatu
konané dne 23. 2. 2022 od 14:30 hod.
na Krajském úřadě Libereckého kraje
Přítomní:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Václav Židek – DISTANČNĚ ON-LINE
RNDr. Jakub Horecký – DISTANČNĚ ON-LINE
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
Bc. Jaroslav Křepel
MUDr. Anna Kšírová – DISTANČNĚ ON-LINE
Ing. Petr Kubíček – DISTANČNĚ ON-LINE
Ing. Miroslav Kudrna
Ing. Tomáš Maček
Ing. Petr Meduna
MVDr. David Nejedlo
Ing. Ivan Novotný – DISTANČNĚ ON-LINE
Ing. Michal Křejčí
Ing. Lukáš Řádek
Ing. Ludvík Řičář
Mgr. Petr Staněk
RNDr. Jitka Šádková

Omluveni:
Ing. Jiří Klápště
Ing. Petr Dobrovský
Mgr. Jan Korytář

Hosté:
Mgr. Šárka Mazánková (bod 1)
Ing. Radka Vlčková (bod 2)
Václav Šrédl (bod 3)
Mgr. Michael Otta (bod 4)
Mgr. Zuzana Šiftová (bod 4)

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Program:
Zahájení
1. Informace k přípravě Operačního programu životní prostředí 2021-2027
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR „Krajinný plán Chrastava“
3. Zpráva ARR k naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách
LK v období 1. 10. - 31. 12. 2021
4. Různé
Závěr
Zahájení
Jednání komise se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 326a v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. Jednání zahájil a řídil Václav Židek, místopředseda Komise RLK pro
adaptaci na změnu klimatu (dále jen „Komise). V úvodu přivítal přítomné členy a hosty 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 komise zahájila projednávání jednotlivých bodů.
Bod č. 1 – Informace k přípravě Operačního programu životní prostředí 2021-2027
Mgr. Šárka Mazánková představila jako odborný pracovník AOPK ČR aktuální situaci v oblasti
přípravy nového programovacího období OPŽP 2021-2027 a dalších dotačních zdrojů v oblasti
adaptace na změnu klimatu (PPK, POPFK, AGRO – ENVI). Vyhlášení OPŽP je plánováno na
3Q 2022 a uznatelné náklady budou od 1. 1. 2022 (projektová příprava je uznatelná od začátku
programovacího období).
Prezentace je přílohou č. 1.
Komise:
Komise ocenila metodu zjednodušeného vykazování a k podmínkám OPŽP vznesla doplňující
dotazy. Mgr. Šárka Mazánková upřesnila, že zjednodušená metoda vykazování se nebude týkat
všech výzev, ale jen vybraných, kde bude výše celkových nákladů do 200.000 Eur.
Bod č. 2 - Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR „Krajinný plán Chrastava“
Ing. Radka Vlčková informovala o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
krajinného plánu Chrastava. Na mimořádné RK 20. 12. bylo schváleno vyhlášení této veřejné
zakázky (v souladu s příslušným zákonem a směrnicí Libereckého kraje). Ve stanovené lhůtě
se přihlásilo 10 účastníků se svými nabídkami. Všechny nabídky splňovaly požadované
náležitosti a byly zařazeny do hodnocení. Hodnotící komise seřadila nabídky dle stanovených
kritérií (20 % váha referenčních služeb + 80 % váha ceny). Do rady kraje 15. 3. 2022 bude
předložena ke schválení vítězná nabídka. Jako vítězná je navrhována nabídka firmy Envicons.
Nabídky byly v cenovém rozmezí 576 tis. – 1.018 tis. Kč. Konečné rozhodnutí bude na Radě
Libereckého kraje.
Komise:
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J. Šádková doplnila, že součástí materiálu do rady kraje je i smlouva o spolupráci s Městem
Chrastava týkající se závazku 50% spolufincování. Město Chrastava mělo v hodnotící komisi
svého zástupce. Zakázka je rozdělena do dvou etap – analytická a návrhová část. Velký důraz
je kladen na terénní šetření.
J. Řádek uvedl, že je nyní jako zástupce Envicons a zároveň člen této komise v poněkud obtížné
situaci. Výsledek hodnotící komise jej mile překvapil a je připraven na spolupráci v této věci.
P. Klápště vznesl dotaz na to, kdy bude vhodná doba iniciovat další obce v kraji k obdobné
spolupráci. Zájem lze předpokládat konkrétně z města Jablonec nad Nisou. V diskusi padlo, že
toto je prvním krajským projektem krajinného plánu, bude určitým vzorem a jeho příprava
pomůže hledat vhodné postupy a podmínky pro další obdobné veřejné zakázky. Nadále bude
Agentura regionálního rozvoje vyhledávat vhodné lokality pro adaptační opatření a poskytovat
podporu zejména obcím v jejich realizaci. V případě vhodné lokality a vážného zájmu obce
může být postupováno obdobným způsobem jako v této zakázce. Samozřejmě s ohledem na
aktuální možnosti rozpočtu kraje v této oblasti.
Bod č. 3 - Zpráva ARR k naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v
podmínkách LK v období 1. 10. - 31. 12. 2021
P. Dobrovský se omluvil z účasti a v prezentaci jej zastoupil V. Šrédl odborný zaměstnanec
Agentury regionálního rozvoje. Prezentována byla spolupráce s nejvýznamnějšími subjekty
v území (Mikroregion Frýdlantsko, Lesy ČR, Svazek obcí Novoborsko, ZOD Brniště, Farma
Kordula, Obec Čistá u Horek, TUL), výsledky Analýzy nefunkčních prvků ÚSES a Analýzy
vhodných retenčních prostor ve vazbě na komunikace ve správě KSS LK, opatření na podporu
retence vody ve státních i nestátních lesích (bylo osloveno cca 100 vlastníků), dotační
poradenství (včetně šetření v terénu) a realizované osvětové akce (seminář Voda na
Frýdlantsku, Konference modro-zelená infrastruktura).
Prezentace je přílohou č. 2.
Komise:
Komise se seznámila se zprávou o činnosti Agentury regionálního rozvoje v období 1.10.31.12.2021, k níž měla doplňující dotazy.
Návrh usnesení
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
bere na vědomí
zprávu Agentury regionálního rozvoje, s.r.o. k naplňování Akčního plánu adaptace na změnu
klimatu v podmínkách Libereckého kraje v období 1. 10. - 31. 12. 2021.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Pro: 16 (všichni přítomní)

Zdržel se:

Proti:

Přijato

Ing. Petr Kubíček přerušil svou on-line účast na zasedání komise.
Bod č. 4 – Různé
• A. Kšírová otevřela diskusi vyjmutí ložiska štěrkopísku Václavice u Hrádku nad Nisou
s ohledem na blízkou vzdálenost od dolu Turów a možné dopady na zdroje vody v oblasti.
Do diskuse byli mimořádně přizváni zaměstnanci odboru regionálního rozvoje a
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evropských projektů KÚLK, kteří komisi informovali připravované Aktualizaci surovinové
politiky Libereckého kraje v souvislosti s touto lokalitou (Mgr. Michael Otta a Mgr. Zuzana
Šiftová). Dokument je nastaven, tak že uvádí přehled zdrojů a k nim informaci, zda jsou
navrhovány k těžbě. Odpis ložiska musí navrhnout vlastník nebo orgán ochrany přírody.
Dle surovinové politiky kraje je nastaveno, aby se v ložisku netěžilo.
Návrh usnesení
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
souhlasí
s návrhem Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje týkající nenavržení ložiska
štěrkopísku Václavice u Hrádku nad Nisou do těžby.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Pro: 15 (všichni přítomní)

Zdržel se:

Proti:

Přijato

Návrh usnesení
Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
doporučuje
učinit možné kroky směřující k vyřazení ložiska štěrkopísku Václavice u Hrádku nad Nisou z
bilance (odpis zásob).
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ
Pro: 7

Zdržel se: 8

Proti:

Usnesení nebylo přijato

Návrhy do programu následujícího jednání
• možné kroky směřující k vyřazení ložiska štěrkopísku Václavice u Hrádku nad Nisou z
bilance (odpis zásob)
•

seznámení s uzavřenou dohodou k dolu Turów

………………………………………
Václav Židek
místopředseda Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
Zapsala: Ing. Tereza Pokorná,
tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
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