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Zápis č. 3 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 24. 3. 2022
Přítomno:

12 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluven:

Ing. Petr Kubíček

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Martin Půta, Mgr. Michael Otta, Mgr. Zuzana
Šiftová, Ing. Lenka Lánská

Ověřovatel:

Jaroslav Křupala

1. Zahájení
Třetí 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 Jaroslav Křupala, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/11
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 3. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
pana Jaroslava Křupalu.
Hlasování:
Přítomno: 12

Pro: 12

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. Zřízení Fondu Turow LK, Výboru Fondu Turow ZLK a volba členů Výboru Fondu Turow
5. ZR - RO č. 73/22 - zapojení příjmů do kapitoly 927 08 Fond Turow
6. Aktualizace regionální surovinové politiky LK
7. DFLK, program č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů
na pevná paliva - vyhlášení programu pro rok 2022
8. Kotlíkové dotace v LK IV - předfinancování
9. Poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu OŽPZ 2022
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10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s APIC LK
11. Výrobek roku LK z odvětví potravinářství - zemědělství - pozastavení soutěže v r. 2022
12. DFLK, Oblast podpory č. 8 ŽP a zemědělství, hodnotící komise Výboru ŽPZ ZLK
13. Různé
14. Závěr
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/12
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 3. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
4. Zřízení Fondu Turow LK, Výboru Fondu Turow ZLK a volba členů Výboru Fondu
Turow LK
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu včetně návrhu Statutu
Fondu Turow (přílohou je Seznamu projektů a činností dle Darovací smlouvy s Nadací PGE),
návrhu Statutu Výboru Fondu Turow, rekapitulace odhadovaných výdajů a navrhovaného
složení Výboru Fondu Turow. Informace byla připravena poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr.
Jitka Šádková. K bližšímu vysvětlení problematiky se dostavil také hejtman LK Martin Půta.
LK byly v termínu 3.-4.2.2022 poskytnuty finanční prostředky na základě uzavření Dohody
mezi vládami ČR a PL o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém
hnědouhelném dole Turow v PL na území ČR ve výši 25 mil. EUR (Dohoda) a Darovací
smlouvy č. OLP/276/2022 mezi LK a PGE Foundation ve výši 10 mil. EUR.
Jejich využití je určeno darovací smlouvou (§3 a §4 darovací smlouvy), jejíž přílohou je seznam
vytýčených úkolů společně s odhadem výdajů (Pokyn). Ten obsahuje soupis opatření tedy
odborných podkladů, projektů a činností zamýšlených z těchto prostředků hradit. Jedná se
především o projekty na posílení zdrojů vody, vybudování vodovodů a zkapacitnění vodojemů
a úpravny vody. Další podporovanou činností je měření objektů za účelem sledování možných
škod vzniklých pohybem terénu v důsledku těžební činnosti Turow, a to v sídelních částech
Hrádku nad Nisou, které přiléhají k polské hranici: Oldřichov na Hranicích, Uhelná, případně
Václavice. Toto měření bude předmětem veřejné zakázky zadávané LK. LK projevil v darovací
smlouvě úmysl využít dar během 10 let od podpisu smlouvy.
Účelem Dohody je spolupráce obou stran při provádění a financování opatření k zajišťování,
zmírňování a prevenci dopadů těžby, včetně jejich monitorování.
Pro nakládání s celkovou částkou 35 mil. EUR (844.150.000 Kč) poskytnutou na základě
Darovací smlouvy a Dohody se zřizuje Fond Turow začleněný do rozpočtu LK jako samostatná
výdajová kapitola 927. Do této kapitoly budou finanční prostředky po projednání v orgánech
LK zapojeny a budou členěny organizačními čísly podle poskytovatele a dle účelu použití.
Statut Fondu Turow upravuje účel a využití Fondu Turow, zásady hospodaření, hodnocení
žádostí a kontrolu, jako správce určuje OŽPZ. Způsobilými žadateli o dotace z Fondu Turow
jsou obce ovlivněné těžbou v dole Turow, na jejichž území budou realizovány projekty a
činnosti dle čl. 2 Statutu, a dále FVS, a.s. a SVS, a.s. Prostředky poskytované žadatelům formou
individuálních dotací posoudí hodnotící orgán, kterým je Výbor Fondu Turow ZLK, jenž je
zároveň s Fondem Turow zřizován.
Výbor bude odpovědný za posouzení předložených projektů z hlediska jejich souladu s účelem,
podmínkami podpory a finančními možnostmi fondu. Vyhodnotí došlé žádosti a doporučí je
ZK k rozhodnutí. Výbor je složen ze zástupců LK a obcí, na jejichž území budou realizovány
projekty a činnosti dle článku 2 Statutu Fondu Turow. Působnost Výboru je upravena jeho
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statutem, který zároveň určuje postavení a složení Výboru. Na činnost Výboru se v tomto
případě nevyčleňují finanční prostředky, členové budou vykonávat tuto činnost bez nároku na
odměnu. Zasedání Výboru není předpokládáno každý měsíc, ale při stanovení plánu čerpání
finančních prostředků a při hodnocení žádostí o finanční podporu.
Financování projektů v rámci Fondu Turow bude konzultováno s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, tak aby byly dodrženy právní předpisy upravující veřejnou podporu.
Hejtman LK Martin Půta doplnil, že projednávaný materiál navazuje na podpis Dohody mezi
vládami ČR a PL o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole
Turow v PL na území ČR. Uvedl, že za členy Výboru Fondu Turow jsou navrhováni starostové
dotčených obcí. Informoval, že materiály předkládané na zasedání Výboru Fondu Turow budou
projednávány zároveň ve Výboru ŽPZ ZLK. Připomněl svůj pozitivní názor na uzavřenou
mezivládní dohodu, která zajišťuje výrazně rozsáhlejší možnosti k monitoringu vlivu těžby
v polském dole na území ČR než doposud. Uvedl, že nikdy nebylo cílem LK zastavit těžbu
v dole Turow. LK vždy usiloval o minimalizaci negativních vlivů těžby na území ČR.
Konstatoval, že dohoda byla uzavřena v poslední možný moment. Informoval, že financování
dalších nákladů na opatření je projednáváno na státní úrovni ČR. Možností je také podpora
prostřednictvím fondů EU.
Diskuse:
Pražák - Vznesl dotaz, zda Greenpeace či společnost Frank Bold Advokáti, s.r.o. předložili
soudní žalobu na mezivládní dohodu. Odpověď Půta - Greenpeace zorganizovalo petici, jejíž
úspěšnost je však dle vyjádření právníků nepravděpodobná. Společnost Frank Bold Advokáti,
s.r.o. vydala pouze prohlášení. Konstatoval, že Dohoda je ratifikována ČR a PL a problémy ze
strany EU jsou tak nepravděpodobné. Doplnění Židek - Uvedl, že dle vyjádření České
geologické služby (ČGS) aktuálně neexistuje lepší forma ochrany.
Pražák - Vznesl dotaz, proč je v navrhovaném složení Výboru Fondu Turow zastoupen také
primátor Statutárního města Liberce. Odpověď Půta - Na území Liberce se nachází vodní zdroj
Machnín, z něhož je plánováno posílení vodního zdroje Uhelná.
Volf - Připomněl problém pouze 5letého období soudního dozoru. Otevřel otázku, jaká bude
situace po ukončení soudního dozoru. Odpověď Půta - Uvedl, že v době soudního dohledu se
může soukromý vlastník nemovitosti na soud obrátit. Upozornil na situaci v Žitavě. Německé
město chce tuto problematickou situaci řešit. Saská vláda se však brání konfliktu s PL a je
zdrženlivá.
Vlk - Vznesl dotaz na právní pomoc soukromým osobám ze strany LK. Odpověď Židek Žadatelům budou k dispozici služby právního odboru KÚLK. Informoval také, že se
předpokládá monitoring cca 100 budov a vlastníci budou moci požádat o instalaci měřícího
zařízení na jejich nemovitost.
Půta - Informoval, že se RK shodla na začlenění úroků do příjmů Fondu Turow. Uvedl, že
v případě poškození soukromého majetku, kde bude prokazatelnou příčinou těžba v dole
Turow, bude řešena finanční i odborná pomoc LK.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/13 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.33 a 34)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se zřízením Fondu Turow Libereckého kraje a Výboru Fondu Turow Zastupitelstva
Libereckého kraje. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
dále souhlasí s navrhovaným Statutem Fondu Turow Libereckého kraje a Statutem Výboru
Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje a s navrhovaným složením Výboru Fondu
Turow Zastupitelstva Libereckého kraje. Výbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu LK schválení uvedeného.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
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5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/22 - zapojení příjmů do kapitoly 927 08
Fond Turow a navýšení výdajů rozpočtu Libereckého kraje
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace byla
připravena poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
ZR - RO č. 73/22 je navrhováno zapojení finančních prostředků v celkové výši 844.150.000 Kč
do nově vytvořené kapitoly 927 08 - Fond Turow.
LK byly v termínu 3-4.2.2022 poskytnuty finanční prostředky v důsledku uzavření Dohody
mezi vládami ČR a PL o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém
hnědouhelném dole Turow v PL na území ČR (25 mil. EUR) a Darovací smlouvy č.
OLP/276/2022 mezi LK a PGE Foundation (10 mil. EUR).
Částka 10.000.000 EUR byla připsána na účet LK vedený v CZK dne 3.2.2022 kursem 24,09
Kč/EUR a částka 25.000.000 EUR byla připsána na účet LK vedený v CZK dne 4.2.2022 kursem 24,13 Kč/EUR.
Pro nakládání s celkovou částkou 35 mil. EUR (844.150.000 Kč) poskytnutou na základě
Darovací smlouvy a Dohody se zřizuje Fond Turow začleněný do rozpočtu LK 2022, OŽPZ,
jako samostatná výdajová kapitola 927 08 - Fond Turow. Tato kapitola bude členěna
organizačními čísly podle poskytovatele takto: a) Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PGE dar ve výši 240.900.000 Kč (10.000.000 EUR); b) Opatření k řešení dopadů dolu Turow, PL dohoda ve výši 603.250.000 Kč (25.000.000 EUR).
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/14 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.35)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 73/22, kterou se navyšují výdaje
rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a zemědělství o celkovou
částku 844.150.000 Kč v nově vytvořené kapitole 927 08 - Fond Turow. Výbor životního
prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
6. Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace byli
připraveni poskytnout vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP)
Mgr. Michael Otta a Mgr. Zuzana Šiftová, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí ORREP.
Předmětem projednání je odsouhlasení Aktualizace Regionální surovinové politiky LK.
Regionální surovinová politika je jedním ze strategických krajských dokumentů. Řeší celé
správní území kraje, všechna ložiska nerostných surovin a navrhuje jejich využití ve středně
dlouhém časovém horizontu do roku 2030. Potřeba zpracování dokumentu vyplývá ze
Surovinové politiky ČR.
Regionální surovinová politika není dosud v právních předpisech závazně upravena, ale jedná
se o důležitý odborný podklad pro samosprávu kraje a jednotlivé odbory KÚ při rozhodování a
vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům předkládaným na KÚ a dotýkajících se
problematiky nerostných surovin na území LK. Dalšími uživateli výstupů dokumentu jsou
dotčené orgány státní správy, města a obce, MPO ČR či MŽP ČR, kterým tyto výstupy slouží
jako odborný podklad pro rozhodování. Regionální surovinová politika kraje je také jedním
z podkladů pro tvorbu koncepčních dokumentů kraje, pro tvorbu Zásad územního rozvoje kraje
a územn. plánovacích dokumentací obcí a je součástí územně-analytických podkladů LK a obcí.
LK má v současné době schválenou a platnou Regionální surovinovou politiku LK (dále jen
RSP) z roku 2011 (usn. 386/11/ZK ze dne 25.10.2011). Důvodem pro její aktualizaci je
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doporučení na aktualizaci regionálních surovinových politik v horizontu 5-7 let, změny
v legislativě a vládních usneseních, aktualizace Státní surovinové politiky, neaktuální
informace o některých ložiscích nerostných surovin či fakt, že navrhovaná opatření pro
využívání nerostných surovin neodpovídala současným potřebám území.
Obsah a struktura dokumentu
Z hlediska struktury je RSP rozčleněna do několika částí. V úvodu je věnována pozornost
terminologii a východiskům pro zpracování dokumentu.
Následuje analytická část, která popisuje zejména podmínky pro využívání ložisek nerostných
surovin na území LK a podrobně se věnuje charakteristice jednotlivých ložisek ve členění podle
jednotlivých druhů nerostných surovin. Zvýšená pozornost je věnována problematice
stavebního kamene a předpokládané vyšší poptávce po něm. Vedle ložisek na území kraje je
krátce zmíněna i problematika ložisek v příhraničních oblastech Saska a Polska.
V rámci návrhové části dokumentu jsou ve struktuře podle jednotlivých druhů nerostných
surovin a stavu využití navržena opatření, a to jak obecná opatření vztahující se ke všem
ložiskům, tak i konkrétně zaměřená opatření pro jednotlivá ložiska nerostných surovin. Součástí
návrhové části jsou také opatření pro rekultivace a opatření pro minimalizaci vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, ve kterých jsou mimo jiné zohledněny i závěry z vyhodnocení SEA.
Následuje definování kritérií pro výběr ložisek a kritérií v oblasti územního plánování.
Návrhová část je zakončena návrhem úkolů, které by měly být v rámci naplňování RSP
realizovány. Součástí dokumentu je také velké množství doplňujících textových, tabulkových
a mapových příloh.
Proces tvorby a projednávání dokumentu
Aktualizaci základního koncepčního dokumentu kraje v oblasti využívání nerostných surovin
zahájil LK kraj v roce 2017. Pořízením dokumentu byl pověřen ORREP. Zpracovatelem je
Česká geologická služba (ČGS). Nedílnou součástí procesu tvorby dokumentu je i posouzení
jeho vlivu na ŽP a veřejné zdraví (SEA).
Samotnému zahájení tvorby RSP předcházel v 12/2016 seminář, kde byla zástupcům obcí,
odborné i laické veřejnosti představena problematika tvorby surovinové politiky i vybrané
problémové lokality z hlediska těžby nerostných surovin v LK.
V rámci analýzy území a přípravných prací se uskutečnily v červnu až srpnu 2017 terénní
výjezdy na nejdůležitější lokality nerostných surovin na území LK, při kterých se zástupci
zpracovatele, dotčených odborů KÚ, MŽP ČR a zástupci dotčených obcí seznámili
s problematikou vybraných ložisek nerostných surovin přímo v dané lokalitě.
V průběhu roku 2018 byla vypracována pracovní verze dokumentu, která byla průběžně ve
spolupráci zpracovatele a pořizovatele upravována a dolaďována.
Informace o postupu zpracování Aktualizace Regionální surovinové politiky LK byly průběžně
překládány členům rady kraje a v 4/2019 byla pracovní verze návrhové části dokumentu
představena na jednání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a následně předložena i
na vědomí ZK. V 9/2019 byla informace o průběhu zpracování a možnosti připomínkování
předložena také Výboru ŽPZ (usn. č 8/19/VZŽP/56 ze dne 19.9.2019) a opět také Výboru
hospodářského a regionálního rozvoje.
S návrhem dokumentu byla seznámena veřejnost prostřednictvím veřejných diskusí konaných
v 9-10/2019 (Frýdlant, Mimoň, Semily a Liberec) a pracovní verze dokumentu včetně
informací o jeho projednávání byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách LK.
Dokument byl dále projednáván v rámci procesu SEA, jehož součástí bylo v 6/2020 veřejné
projednání. Konečný návrh vypořádání připomínek vzešlých z projednávání dokumentu a
z procesu SEA, včetně způsobu jejich zapracování do samotného dokumentu, odsouhlasili na
svém jednání dne 16.8.2021 členové RK. Od té doby probíhala s MŽP komunikace ohledně
způsobu vypořádání a zpracování připomínek tak, aby bylo možné podat žádost o vydání
stanoviska v rámci procesu SEA. Tato žádost byla podána v 1/2022 a dne 2.2.2022 vydalo MŽP
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k návrhu dokumentu souhlasné stanovisko. Jelikož veškeré podmínky týkající se minimalizace
možných negativních vlivů v koncepci navržených opatření byly do návrhu dokumentu při
vypořádání připomínek zapracovány, tak v rámci tohoto stanoviska již nejsou ze strany MŽP
navrhovány žádné doplňující podmínky.
Přehled problematických lokalit
Jelikož těžba nerostných surovin a s ní související aktivity mohou mít negativní dopad na své
okolí, objevilo se v průběhu zpracování a projednávání dokumentu několik lokalit, na jejichž
budoucím vývoji či případném využití nedošlo k jednoznačné shodě či byla příslušná
navrhovaná opatření připomínkována.
Zvláštní pozornost byla již od počátku tvorby RSP věnována ložisku Luhov-Brniště-Tlustec.
Ložisko bylo v minulosti využívané a těžba zde byla předčasně ukončena bez řádné sanace a
rekultivace. Ohledně následků těžby proběhlo také několik soudních jednání. V souvislosti
s plánovanou obnovou dobývání stavebního kamene se v srpnu 2017 přímo v kamenolomu
Brniště uskutečnilo samostatné odborné jednání za účasti členů rady kraje, pověřených
zástupců KÚ, zástupců zpracovatele dokumentu, těžební organizace, dotčených obcí a dalších
odborníků. Na základě tohoto a dalších navazujících jednání a procesu SEA pak byly do návrhu
RSP a do příslušných opatření zapracovány podrobné podmínky, za kterých by mohlo
k případné obnově těžby na ložisku Luhov-Brniště-Tlustec dojít.
Další lokalitou, u které došlo v průběhu zpracování dokumentu ke změně v návrhu budoucího
využití, je ložisko Václavice u Hrádku nad Nisou (Uhelná). Jedná se o ložisko šterkopísků,
které bylo v původním návrhu RSP zařazeno mezi ložiska navrhovaná do těžby, avšak na
základě četných připomínek a diskusí bylo nakonec zařazeno mezi ložiska rezervní, s jejichž
těžbou se v návrhovém období do roku 2030 nepočítá.
Obdobná situace nastala také u ložiska štěrkopísků Jítrava, které bylo původně také navrhováno
do těžby a na základě připomínek v průběhu projednávání dokumentu bylo rovněž zařazeno
jako surovinová rezerva za ukončenou těžbu na v současnosti těžených ložiskách štěrkopísků.
Zvýšená pozornost byla věnována také ložisku štěrkopísků Bohatice, které je plánováno do
těžby. Již v průběhu tvorby dokumentu probíhala komunikace se zástupci obce a do návrhové
části dokumentu byla přidána konkrétní opatření týkající se možností využití tohoto ložiska a
stanovení podmínek pro zahájení těžby.
Zapracováním všech obdržených připomínek a následným vydáním souhlasného stanoviska
MŽP byl ukončen proces zpracování RSP a hodnocení jejího vlivu na ŽP a veřejné zdraví a je
tak možné předložit dokument ke schválení samosprávě kraje.
Návrh aktualizovaného dokumentu včetně příslušných příloh je k dispozici na
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Regionalni-surovinova-politika.
Mgr. Otta uvedl, že dokument neslouží k povolení záměrů, nýbrž vytváří podmínky pro jejich
povolení.
Diskuse:
Pražák - Vyjádřil pochopení na tím, že obce vzhledem k prašnosti a zhoršení stavu ŽP
nesouhlasí s těžbou na svém území. Podotkl, že vývoz vytěžené suroviny do zahraničí považuje
za diskutabilní. Odpověď Židek - Vývoz je povolávám na státní úrovni, nikoliv krajské.
Vlk - Konstatoval, že od roku 2011 jde o vývoj pozitivním směrem. Vyjádřil však pochybnost
nad dostatečným využitím recyklace. Odpověď Otta - Recyklace je v rámci dokumentu řešena.
Cílem dokumentu je mimo jiné stanovit její potenciál. Doplnění Židek - K řešení této záležitosti
byla navázána spolupráce s ČVUT. Rezler - Informoval, že pro rok 2024 je na Malé Skále
plánováno zahájení rekonstrukce železniční stanice a recyklace je součástí podmínek realizace.
Informoval, že obec nyní hledá vhodné místo pro provedení recyklace. Podotkl, že s recyklací
je v rámci obdobných projektů počítáno.
Mgr. Otta - Informoval o semináři pro členy ZK (za účasti odborníků) ke schvalovanému
dokumentu (29.3.2022, 12.30 hod. jednací sál ZK, místnost č. 326).
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/15 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.23)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s předloženým zněním dokumentu Aktualizace Regionální surovinové politiky
Libereckého kraje a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje jeho schválení.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 3
Výsledek: přijato
7. Dotační fond Libereckého kraje, program č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva - vyhlášení programu pro rok 2022
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva a návrh znění vyhlášení programu
pro rok 2022. Další informace byl připraven poskytnout vedoucí ORREP Mgr. Michael Otta.
Předmětem materiálu je vyhlášení programu č. 2.8 DFLK, Oblast podpory Regionální rozvoj Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.
ORREP předkládá k projednání Vyhlášení a podmínky programu č. 2.8 Podpora dodatečné
instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva v rámci DFLK, Oblast podpory
č. 2 Regionální rozvoj, a to v předpokládané alokaci finančních prostředků v kapitole 926 02 Dotační fond, ORREP určených k rozdělení ve výši 800.000 Kč.
Účel programu je doplněn o hodnotu minimálního celkového jmenovitého příkonu kotle na
pevná paliva, ke kterým je možné akumulační nádobu pořídit. Účelem programu je „Podpora
dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle 3., 4., 5. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s
ekodesignem.“
Finanční prostředky v kapitole 926 02 - Dotační fond, ORREP jsou pro program 2.8 schváleny
ve výši 801.185 Kč. Program je vyhlášen na celkový předpokládaný objem ve výši 800.000 Kč.
Oprávnění žadatelé jsou fyzické osoby nepodnikající, vlastnící „rodinný dům“ na území LK,
ve kterém bude instalovaná akumulační nádoba. Rodinným domem je stavba pro bydlení, ve
které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše
dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto
programu považována také obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro
byt, objekt k bydlení s přiděleným číslem popisným nebo rekreační objekt s číslem popisným,
v němž žadatel trvale bydlí. Žadatelé mohou zasílat žádosti o poskytnutí dotace v termínu 2.18.5.2022. Dotaci z DFLK lze využít na projekty realizované v období 1.1.- 31.12.2022.
S ohledem na charakter příjemce, kterým může být pouze fyzická osoba nepodnikající a
uskutečnění realizace v rodinném domě, bude uplatněna výjimka z povinné publicity, která je
uvedena v dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu LK, čl. 12 Pravidla
pro publicitu. Publicita ze své povahy není logická a vhodná.
Podmínky Vyhlášení programu pro rok 2022 byly projednány Výborem hospodářského a
regionálního rozvoje a rozvoje venkova ZLK dne 8.2.2022 a RK dne 1.3.2022.
RNDr. Šádková doplnila, že finančním zdrojem dotačního programu 8.2 nejsou prostředky ale,
nýbrž poplatky za znečišťování ovzduší, které jsou vybírány celní správou a část jich je určena
pro potřeby LK na projekty ke zlepšení stavu ovzduší. Informovala, že oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší stanovuje MZe. Uvedla, že např. Jilemnice je pro ni překvapením.
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Diskuse:
Šádková - Uvedla, že finanční alokace programu č. 2.8 není vysoká. Jedná se ale o nový dotační
program a zájem je těžko odhadnutelný. Doplnění Židek - Alokace odpovídá výši příjmů
z poplatků za znečišťování ovzduší. Šádková - Uvedla, že LK není oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší a poplatky za znečišťování ovzduší jsou tudíž v takovéto výši.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/16 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.24)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s vyhlášením a podmínkami programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů na pevná paliva Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory
Regionální rozvoj s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 800.000 Kč včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotaci. Výbor životního
prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení těchto materiálů a vyhlášení programu č. 2.8 pro rok 2022.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
8. Projekt Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV - závazek předfinancování
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace byl
připraven poskytnout vedoucí ORREP Mgr. Michael Otta.
Předmětem projednávaného materiálu je požadavek na předpokládané předfinancování
projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV, z 1. výzvy Programu Životní prostředí 2021
- 2027, specifického cíle 2.1, opatření 1.2.3. Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na
pevná paliva - výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti.
Požadavek na předfinancování projektu je předkládán na základě podmínek vyhlášení 1. výzvy
Programu Životní prostředí 2021 - 2027 ze dne 25.2.2022 s požadavkem příjmu žádostí pro
fyzické osoby v letních měsících, nejpozději do 31.8.2022.
Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu Kotlíkové dotace v LK IV je výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů
na pevná paliva na území LK. Nově je definován oprávněný žadatel na základě hodnocení
příjmů jeho domácnosti s cílem podpořit výměny zdroje tepla pro nízkopříjmové domácnosti.
Důvodem projektu je řešení znečištění ovzduší v LK, zejména emisemi CO2 a prioritními
znečišťujícími látkami, kterými jsou částice PM10 a PM2,5, prekurzory sekundárních částic
(oxidy síry, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (VOC)), černé uhlíkaté částice
(black carbon) a BaP. Cílem projektu je proto snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v LK.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám - konečným uživatelům bude: a) Tepelné
čerpadlo; b) Kotel výhradně na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním; c) Plynový
kondenzační kotel.
Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu je možno poskytnout pouze v případě, kdy je
stávající objekt vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3
dle ČSN EN 303-5. Podpora bude poskytována formou dotace.
Předpokládaný hlavní zdroj financování a struktura finančních zdrojů
Projekt bude předložen v rámci Programu Životní prostředí 2021 - 2027, specifického cíle 2.1,
opatření 1.2.3. Dotace bude v plné výši kryta ze zdrojů Evropských strukturálních a
investičních fondů. Výzva je vyhlášena poskytovatelem dotace MŽP.

8

Zápis č. 3 zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 24. 3. 2022

Struktura finančních zdrojů a finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu předkládaného do 1. výzvy Programu Životní prostředí 2021 - 2027,
specifického cíle 2.1, opatření 1.2.3. jsou na základě mapování absorpční kapacity nastaveny
ve výši 100.000.000,00 Kč. Z toho 92.500.000,00 Kč bude vyhrazeno na výměnu otopných
zařízení a 7.500.000,00 Kč bude použito na výdaje spojené s administrací a propagací projektu.
Po ukončení příjmu žádostí konečných uživatelů, tj. po 31.8.2022 může být kraj vyzván
k úpravě rozpočtu své žádosti tak, aby rozpočet odpovídal požadovanému objemu podpory
v podaných nebo schválených žádostech a k tomu příslušné neinvestiční částce dotace.
Konečným uživatelům bude dotace poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího
projektu s následujícími limity:
Max. 100.000,00 Kč při realizaci plynového kondenzačního kotle.
Max. 130.000,00 Kč při realizaci kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akum. nádrže.
Max. 130.000,00 Kč při realizaci kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva.
Max. 130.000,00 Kč při realizaci tepelného čerpadla.
Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně nezpůsobilých výdajů projektu
V rámci projektu není požadováno spolufinancování ze strany LK. Nezpůsobilé výdaje nejsou
předpokládány.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Dle podmínek vyhlášené výzvy bude po schválení projektu a vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace požádáno o zálohovou platbu ve výši 60 mil. Kč (60 % celkové alokace projektu).
V případě schválení projektu by měla být záloha obdržena v období 5-6/2022. Další zálohová
platba bude poskytnuta maximálně do výše schváleného vyúčtovaní dílčích projektů.
Celkové výdaje projektu do požadované výše 100.000.000,00 Kč v roce 2022 jsou
předpokládány částečně pokrýt zapojením očekávané zálohové platby od poskytovatele dotace
ve výši 60.000.000 Kč, která by měla být zaslána po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
tedy do vyhlášení výzvy krajem, a z části předfinancováním projektu z rozpočtu kraje ve výši
40.000.000 Kč potřebné pro rok 2022.
Nyní nelze odhadnout časovou návaznost mezi rozhodnutím RK o poskytnutí dotací konečným
příjemcům - fyzickým osobám a jejich vyúčtováním (tedy poskytnutí dalších plateb ze strany
MŽP) a zároveň existuje riziko (byť minimální), že zálohová platba ve výši 60 mil. Kč nebude
obdržena do Rozhodnutí o poskytnutí dotaci jednotlivým uživatelům. Proto je navrhováno
schválit závazek předfinancování do výše 100 mil. Kč, tj. 100 % z částky alokované pro projekt
v roce 2022 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU prostřednictvím rozpočtu LK.
Předpokládaný harmonogram projektu:
Vyhlášení výzvy MŽP:
25. 02. 2022
Příjem žádostí do výzvy MŽP:
25. 02. 2022 - 30. 06. 2022
Vyhlášení programu Libereckým krajem nejdéle do:
01. 06. 2022
Zahájení příjmu žádostí o dotaci LK nejdéle od:
01. 07. 2022
Konec příjmu žádostí o dotaci LK dne:
31. 08. 2022
Ukončení fyzické realizace projektu do:
31. 12. 2025
Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Udržitelnost projektu bude zajištěna dvěma stávajícími pracovníky oddělení řízení grantových
schémat ORREP. Žádné další výdaje se nepředpokládají.
Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
MŽP poskytne LK finanční prostředky na administraci projektu LK v procentuálním poměru
v max. výši 7,5 % ze skutečně vynaložených způsobilých přímých nákladů projektu (tj. z
celkové částky poskytnuté na dílčí projekty konečným uživatelům - fyzickým osobám).
Předpokládané finanční prostředky na administraci projektu činí 7.500.000,00 Kč. Není určen
podíl mzdových nákladů, nákladů na publicitu a ostatních přímých nákladů projektu. Vzhledem
k tomu, že je nyní administrována vyhlášená výzva předchozího projektu Kotlíkové dotace
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v LK III a projektu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ, je předpokládáno, že stávající pracovní
pozice budou poté přesunuty na zajištění administrace projektu Kotlíkové dotace v LK IV,
částečně se bude realizace těchto projektů překrývat. Zároveň je předpokládáno finanční
zajištění ekonomických aktivit souvisejících s administrativním procesem projektu.
Mgr. Otta uvedl, že MŽP vzhledem k aktuální situaci předloží žádost o vyřazení plynových
kotlů z podporovaných zařízení. Od 1.5.2022 budou v případě rozhodnutí patřit plynové
kondenzační kotle mezi neuznatelné náklady.
Diskuse:
Pražák - Vznesl dotaz zdali je možné, aby osoba žádající o dotaci v předchozím dotačním kole
„kotlíkových dotací“ na plynový kondenzační kotel nyní předložila žádost o dotaci na kotel na
peletky (biomasu). Odpověď Otta - Ano, bude-li splňovat podmínku nízkého příjmu, může LK
požádat. Při nesplnění této podmínky se musí obrátit na SFŽP.
Volf - Vznesl pochybnost, zda-li bude alokace vyčerpána při vyřazení plynových
kondenzačních kotlů a současné podpoře pouze nízkopříjmových žadatelů. Otta - Vysvětlil, že
nízký příjem je pro tento program stanoven na 18 tis. Kč/měs./člen rodiny včetně nepracujících.
Vlk - Vznesl dotaz, zdali je jisté, že LK bude proplacena celá částka 100 mil. Kč. Odpověď
Otta - Zcela jistých je 70 mil. Kč. Na základě konzultací potřeb s ostatními kraji by měl LK
získat z celkové alokace programu také zbývajících 30 mil. Kč.
Vlk - Vznesl dotaz na dobu návratnosti investice do tepelného čerpadla. Odpověď Šádková Informovala, že OŽPZ pořádá osvětové akce ke správnému způsobu topení. Uvedla, že se
situace dynamicky vyvíjí a délka doby návratnosti se mění. Doplnění Baran - Výrobce
tepelných čerpadel nebude nikdy schopen garantovat přesnou dobu návratnosti investice. Ta je
ovlivněna řadou vnějších podmínek.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/17 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.49)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s předpokládaným předfinancováním projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
IV do výše 100.000.000,00 Kč v roce 2022 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z 1. výzvy Programu Životního prostředí 2021 - 2027, a doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení tohoto závazku.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1
Výsledek: přijato
9. Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2022
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace byl
připraven poskytnout pracovník OŽPZ Ing. Tomáš Komrzý.
Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet kraje pro rok 2022. Veškeré
výdaje jsou kryty z finančních prostředků OŽPZ. Předmět, příjemci a výše podpor jsou již
součástí schváleného rozpočtu OŽPZ pro rok 2022.
Předmětem předkládaného materiálu je poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OŽPZ
v roce 2022 na následující projekty:
Provoz Nábytkové banky Libereckého kraje, z. s.
Dotace 300.000 Kč. Příjemce Nábytková banka Libereckého kraje, z. s. Účelem projektu je
snížit množství komunálního odpadu získáním nepotřebného nábytku a vybavení domácností
od dárců a jeho předání (oprava, úprava, vyčištění) pro opětovné použití (materiální pomoc
jiným organizacím poskytujícím služby sociálního charakteru).
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
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Dotace 300.000 Kč. Příjemce Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. Účelem projektu je
distribuce neprodejných potravin z obchodních řetězců, omezení plýtvání potravinami a
zároveň pomoc těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. V souvislosti s novelou zákona
o potravinách č. 110/97 došlo k výraznému nárůstu distribuovaných potravin.
Podpora činnosti Národního geoparku Ralsko 2022
Dotace 250.000 Kč. Příjemce Geopark Ralsko o.p.s. Účelem projektu je soustavně rozvíjet
činnost geoparku, která spočívá v podpoře šetrné turistiky (geoturismu), vědecko-výzkumné
činnosti (inventarizace geotopů) a ochraně přírodního / geologického bohatství geoparku.
Podpora činnosti Geoparku UNESCO Český ráj 2022
Dotace 250.000 Kč. Příjemce Geopark Český ráj o.p.s. Účelem projektu je pečovat o uchování
přírodního a historického dědictví, uplatňovat poznatky výzkumu a vědy, vzdělávat veřejnost a
vytvářet podmínky pro šetrnou turistiku a udržitelný rozvoj ve spolupráci s míst. komunitami.
Vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory
Dotace 50.000 Kč. Příjemce Správa Krkonošského národního parku. Účelem projektu je
informovat širokou veřejnost o přírodě, krajině a společnosti v Krkonoších, Jizerských horách
a jejich podhůří z pohledu současného i historického s důrazem na ochranu přírody.
Grantový fond ekologické výchovy dětí v LK
Dotace 100.000 Kč. Příjemce Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Účelem projektu je
zkvalitnit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na školách, podpořit školy ve vlastní
ekologické aktivitě, zapojit širokou veřejnost do projektů, nasměrovat děti „do lesa“ a
teoretické zkušenosti si vyzkoušet v praxi, a to ideálně v dlouhodobě konaných aktivitách.
Diskuse:
Volf - Vznesl dotaz na vypořádání případných dalších zájemců o individuální dotace. Odpověď
Židek - Byli také další zájemci s nižším finančním požadavkem. Ti byli podpořeni
prostřednictvím tzv. záštit člena Rady LK s finanční podporou.
Volf - Vznesl stížnost na nedostatečný rozsah podkladů předložených k projednání tohoto bodu
(neposkytnutí vlastních smluv,…). Odpověď Komrzý - Smlouvy jsou řešeny pod vedením
právního odboru. V případě zasílání zcela kompletních materiálů do ZK by se již tak velký
rozsah předkládaných dokumentů Výboru k projednání zněkolikanásobil. Zajistí, aby si
členové Výboru mohli prostudovat materiály do ZK včetně všech příloh na
https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/rozcestnik.html (přesné informace byly zaslány do emailových schránek členů Výboru dne 25.3.2022).
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/18 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.27)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství v úhrnném objemu 1.250.000 Kč pro období 1. l. 30. 11. 2022 v souladu s tabulkovým přehledem. Výbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení
poskytnutí těchto účelových dotací pro rok 2022.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Agrárním poradenským a informačním centrem LK - APIC
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace byla
připravena poskytnout pracovnice OŽPZ Ing. Lenka Lánská.
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Předmětem materiálu je schválení změny Smlouvy o spolupráci č. OLP/5573/2018 (dále jen
Smlouva) formou dodatku č. 1 - úprava podmínek spolupráce v oblasti zemědělství a
souvisejících oborů.
Dodatek č. 1 zachovává v plném rozsahu spolupráci mezi LK a APIC. Dodatkem č. 1 se
upravuje financování a to tak, aby umožňovalo oběma stranám nastavit vzájemnou spolupráci
na základě aktuálních potřeb. V návaznosti na účelné a cílené využití finančních prostředků se
zavádí maximální finanční částka podpory z rozpočtu LK do výše 300 000 Kč ročně, která bude
využívána na činnosti a služby formou objednávek či smluv k řešení aktuálních potřeb LK
v konkrétním roce.
Dodatkem č. 1 se ze smlouvy zároveň vypouští jména kontaktních osob obou stran, která již
nejsou aktuální ani ve smlouvě nejsou potřeba.
Uvedené změny inicioval OŽPZ z důvodu zjednodušení podmínek spolupráce s APIC v oblasti
zemědělství a souvisejících oborů v návaznosti na řešení aktuálních potřeb a finanční možnosti
resortu ŽPZ.
Diskuse:
Lánská - Uvedla, že bude informovat členy Výboru o podmínkách nově nastavené spolupráce
s APIC LK. Löffelmann - Navrhl pozvat Ing. Erlebacha, zástupce APIC, na následující zasedání
Výboru ŽPZ dne 21.4.2022. Tajemník zajistí pozvání Ing. Erlebacha, případně dalších zástupců
k prezentaci činnosti APIC LK (aktuální stav, data, výhledy do budoucna, apod.)
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/19 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2022/b.28)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/5573/2018 o spolupráci mezi Libereckým krajem
a Agrárním poradenským a informačním centrem Libereckého kraje - APIC, jehož předmětem
je změna podmínek spolupráce v oblasti zemědělství a souvisejících oborů v návaznosti na
účelné a cílené využití finančních prostředků dle aktuálních potřeb resortu životního prostředí
a zemědělství Libereckého kraje. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
.

11. Výrobek roku Libereckého kraje - pozastavení soutěže
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k problematice. Další informace
byla připravena poskytnout pracovnice OŽPZ Ing. Lenka Lánská.
Jedním z úkolů, které si LK stanoví ve svých koncepčních dokumentech je podpora
regionálních výrobců. Ta spočívala především v organizování soutěže Výrobek roku.
Organizace, propagace a odměny výhercům činily celkový nárok na rozpočet LK ve výši
525 000 Kč. Přínos měla soutěž pouze pro ty, kteří se přihlásili (př. pro rok 2021 - přihlášeno
103 výrobků od 28 výrobců, oceněno 9 výrobků).
V LK stejně, jako ve všech ostatních krajích ČR každoročně probíhá soutěž Regionální
potravina, která je se soutěží Výrobek roku obdobná. Veřejnosti obě soutěže splývají. Hlavní
rozdíl spočívá v tom, že do Výrobku roku se mohou přihlásit i velké podniky (nad 250
zaměstnanců). Vedle soutěže Regionální potravina probíhají v LK certifikace regionálního
značení. Všechny certifikované výrobce sdružuje platforma lk-sobě na webových stránkách
https://www.lksobe.cz/, kde si zákazník podle mapy nebo druhu zboží vyhledá výrobek, o který
má zájem.
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Regionální značení v LK
Místo

název ocenění

správce značky

Celý LK

Výrobek roku LK

Liberecký kraj

Celý LK

Regionální potravina LK

Regionální agrární rada LK

Oblast Českého ráje

Regionální produkt Český ráj

Sdružení Český ráj
Místní akční skupina
Frýdlantsko

Oblast Jizerských hor a
Frýdlantského výběžku
Oblast Českolipska

Regionální produkt Jizerské hory
Regionální produkt Lužické hory a
Máchův kraj

Oblast Krkonoš

Krkonoše - originální produkt

LAG Podralsko
MAS Krkonoše

Paralelní soutěž k Regionální potravině vyhlašují mimo LK pouze další tři kraje (Středočeský,
Jihočeský a Jihomoravský).
Z těchto důvodů je navrhováno nevyhlásit soutěž Výrobek roku LK. Finanční a personální
kapacity budou využity na efektivnější podporu odbytu místních výrobků:
• V první řadě bude pokračovat rozvoj platformy lk-sobě, propagace výrobců a registrace dalších výrobců. Vedle certifikovaných se mohou do platformy zařadit i další výrobci, kteří
splní kritéria kvality a původu z regionu. Lk-sobě zahrnuje v současné chvíli 82 výrobců
potravin a nápojů. Propaguje je na interaktivní mapě, na Facebooku a také formou videí.
• Další cestou, jak podporovat místní producenty je nově rozšířený program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce (dosud byl program 8.3 zaměřen pouze na podporu
včelařství).
• Třetí cílenou podporou je předávání zkušeností a dobré praxe formou exkurzí a setkání výrobců přímo v místě výroby a prodeje. V roce 2022 budou naplánovány min. 3 exkurze zaměřené mimo jiné na zpracování vlastní produkce a prodej ze dvora.
Oceněné výrobky roku LK budou i nadále moci používat udělenou značku. Většina producentů
se prezentuje na platformě lk-sobě.
V oblasti regionálních výrobků plánuje resort ŽPZ postoupit od propagace (vydávání letáků a
videí) k vlastní podpoře distribuce výrobků (zlepšení podmínek konkrétních výrobců
prostřednictvím dotací, cíleným vzděláváním, podporou prodeje).
Společnou snahou těchto změn je reagovat na vyvíjející se prostředí, splnění předchozích cílů
a vytýčení nových cílů, které odpovídají strategickým dokumentům LK, a hlavně reálným
potřebám zemědělců, výrobců potravin, jejich zákazníkům a prostředí venkova.
Diskuse:
Löffelmann - Vyjádřil nesouhlas s pozastavením (nevyhlášením) soutěže Výrobek roku LK a
upozornil na její pozitiva (vhodný marketing, zájem producentů potravin,...). Vznesl dotaz, zda
byl tento záměr konzultován s producenty potravin. Lánská - Prezentovala nové aktivity, které
jsou k propagaci regionálních potravinářských výrobků připravovány, a konstatovala jejich
větší efektivitu než má soutěž Výrobek roku LK. Kvapil - Připomněl historii soutěží Výrobek
roku LK a Regionální potravina LK. Černý - Uvedl, že po úspěšné realizaci loňského ročníku
soutěže nezaznamenal žádné indicie k záměru nevyhlášení v následujícím roce.
Pražák - Vyjádřil podporu zachování soutěže a vznesl dotaz na přípravu letošních Krajských
dožínkových slavností. Odpověď Lánská - Krajské dožínky jsou připravovány do Frýdlantu.
Příprava začala podstatně dříve než v předchozích letech a dá se říci, že probíhá výrazně
koncepčněji. Volf - Připojil se k názoru, že ocenění Výrobek roku LK je velmi vhodným
marketingovým prostředkem. Lánská - Podotkla, že naše činnost vychází z koncepčních
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dokumentů LK. Baran - Vyjádřil podporu soutěži Výrobek roku LK. Také podpořil její
marketingový efekt.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/20
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s nevyhlášením konání soutěže Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví
potravinářství - zemědělství v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 1
Proti: 9
Zdržel se: 2
Výsledek: nepřijato
Na základě předchozího usnesení bylo k hlasování připraveno usnesení následující:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/21
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje navrhuje vyhlásit
soutěž Výrobek roku LK potravinářství - zemědělství pro rok 2022.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
12. Hodnotící komise Výboru životního prostředí a zemědělství k programům Dotačního
fondu LK, Oblast 8 Životní prostředí a zemědělství
Na základě usn. z 3/21/VŽPZ/23 ze dne 25. března 2022 byly jmenovány následující hodnotící
komise Výboru ŽPZ:
Dotační program

8.1 Podpora ekologické
výchovy a osvěty
8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny
8.3 Podpora včelařství
8.4 Podpora dlouhodobé práce
s mládeží v oblasti ŽP a
zemědělství
8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů
8.6 Podpora retence vody
v krajině

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Mgr. Roman
Baran
Jiří Löffelmann

Vladimír Stříbrný

Ing. Martin Volf

Jaroslav Křupala

Petr Kreisinger

Jindřich Kvapil
Mgr. Roman
Baran

David Pražák
Jindřich Kvapil

Jan Boor
Jan Boor

Michal Rezler

Jiří Černý

Jiří Löffelmann

David Pražák

Vladimír Stříbrný

Ing. Zbyněk Vlk

V rámci vymezení účelu podpory dotačních programů pro rok 2022 však došlo v Oblasti
podpory č. 8 Dotačního fondu LK k výrazným úpravám: Program č. 8.4 byl připojen
k programu č. 8.1 a program č. 8.3 byl rozšířen o podporu drobného zemědělství a lokální
produkce. Z tohoto důvodu bylo do programu zařazeno projednání složení jednotlivých
hodnotících komisí.
Diskuse:
Po všeobecné diskuzi se členové Výboru shodli na zachování současného složení hodnotících
komisí k dotačním programům z DFLK, Oblasti podpory č. 8 s tím, že komise k programu 8.4
bude vzhledem ke sloučení účelu podpory tohoto programu s výrazně větším programem 8.1
zrušena.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/22/VŽPZ/22
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje v návaznosti na
úpravy programů Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství po projednání ruší hodnotící komisi Výboru životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje k programu č. 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží
v oblasti životního prostředí a zemědělství ve složení Mgr. Roman Baran, Jan Boor a Jindřich
Kvapil zřízenou na základě usnesení č. 3/21/VŽPZ/23 ze dne 25. března 2022.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
13. Různé
Tajemník otevřel otázku konání Výjezdního zasedání Výboru ŽPZ dne 26.5.2022. Vzhledem
k nouzovému stavu nebude výjezdní zasedání v tomto termínu prozatím plánováno.
14. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.

Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Jaroslav Křupala
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Liberec 24. března 2022
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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