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

Zápis č. 4 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 4. 2022
Přítomno:

12 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluven:

Ing. Petr Kubíček

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Ing. Robert Erlebach, Lucie Rezlerová,
Ing. Lenka Lánská, Ing. Kamila Madejová, Ing. Zuzana Hellerová

Ověřovatel:

Mgr. Roman Baran

1. Zahájení
Čtvrté 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. Není tedy třeba provádět jejich kontrolu.
V úvodu zasedání chyběli Ing. Vlk, Ing. Volf a pan Rezler. Počet hlasujících byl tedy 9.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Roman Baran, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/23
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu ze 4. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého
kraje v roce 2022 Mgr. Romana Barana.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 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. Činnosti APIC LK
5. Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK na akci Fresh Festival
6. ZR - RO č. 96/22 - Podpora strategických partnerů - naplňování Koncepce EVVO LK
7. ZR - RO č. 97/22 - Poskytnutí individuálních a programových dotací z FOV LK
8. Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství LK za rok 2020
9. ZR - RO č. 103/22 - Zapoj. dotace na udržitelnost projektu Významné aleje LK, 3. etapa
10. Zpráva o projektu Podpora kuňky ohnivé v EVL Cihelenské a Manušické rybníky
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11. Různé
12. Závěr
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové Výboru v pozvánce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/24
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 4. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
4. Činnosti Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého kraje - APIC
Činnost informačního centra pro agrární sektor Libereckého kraje se dostavili prezentovat
realizátoři projektu Ing. Robert Erlebach a paní Lucie Rezlerová, ředitelka Regionální agrární
rady LK (zakládající subjekt APIC).
Ing. Erlebach zahájil představení informací, že APIC začal pracovat v roce 2004 (současně se
vstupem ČR do EU). V rámci APIC zahájilo v té době na území LK činnost 10 pracovišť,
která byla vybavena vyřazenou výpočetní technikou ze zaniklých okresních úřadů. Uvedl, že
zejména v počátečním období po vstupu ČR do EU byly informace pro příslušníky agrárního
sektoru velmi nepřehledné.
Ing. Erlebach informoval, že APIC je financován z 1/3 z dotace LK a z 2/3 z dotací SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond - státní instituce v působnosti MZe, zprostředkovatel
podpory z evropských a národních zdrojů). Financování APIC je možné díky partnerské
smlouvě s Agrární komorou ČR. Uvedl, že vedle poskytování informací se APIC zabývá také
řešením aktuálních problémů agrárního sektoru. Informování probíhá prostřednictvím
webových stránek, youtube kanálu, facebooku a newsletteru, který je rozesílán jednou za 14
dní. Vlastní poradenství APIC neposkytuje. Tazatele odkazuje na seznam poradců, jejichž
kontakty jsou zveřejněny také na portálu.
Hlavními témata APIC pro rok 2022: Fotovoltaika pro krytí společných potřeb energie.
Společná zemědělská politika v rámci EU.
Diskuse:
Pražák - Připomněl důvod pozvání zástupců APIC na zasedání Výboru: Získání konkrétních
informací v záležitosti informačního servisu APIC pro agrární sektor. Odpověď Erlebach Uvedl, že nejvyšší návštěvnost má APIC v sekci poradenství. Informoval, že dle rozsahu
stažených dat se využití portálu APIC zvyšuje. Od začátku roku 2022 bylo k datu 20.4.2022
zaznamenáno 10 000 návštěv. Doplnění Židek - Součástí závazných parametrů smlouvy
k poskytnutí účelové dotace na provoz APIC je návštěvnost. Tento parametr byl naplněn.
Lánská - Vznesla dotaz, kolika subjektům je zasílán newsletter APIC? Odpověď Erlebach Jedná se o 134 subjektů. Lánská - S kolika subjekty je v rámci činnosti APIC komunikováno?
Erlebach - S cca 80 zemědělci a cca 90 dalšími subjekty jako jsou potravináři, apod.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/25
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere
na vědomí zprávu o činnosti Agrárního poradenského a informačního centra Libereckého
kraje - APIC.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
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5. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - Významná akce v oblasti životního prostředí a zemědělství - Propagace regionálních potravin v rámci akce Fresh Festival
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace se
dostavila prezentovat pracovnice OŽPZ Ing. Lenka Lánská.
Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet kraje pro rok 2022 - veškeré
výdaje jsou kryty z finančních prostředků OŽPZ. Předmět, příjemce a výše podpory je již
součástí schváleného rozpočtu OŽPZ pro rok 2022.
Krytí rozpočtem LK v následujících letech je odsouhlaseno v rámci Střednědobého výhledu
rozpočtu 2022 až 2025 (schválen ZK dne 26.10.2021, usn. č. 469/21/ZK).
Akce Fresh Festival je od 6/2021 zahrnuta v Seznamu významných akcí podporovaných LK
na smluvní období do roku 2025. Předmětem podpory je propagace regionálních potravin v
rámci akce Fresh Festival, kterou pořádá Pigs Production s.r.o. Maximální výše dotace činí
150.000 Kč/rok (za období 2022 - 2025 tedy celkem max. 600.000 Kč).
Fresh Festival se v Liberci uskutečnil již čtyřikrát (vždy za finanční podpory LK). Dalšími
městy, kde se festival koná, jsou Plzeň a Pardubice. Návštěvnost libereckého festivalu byla
v roce 2021 1 500 osob. Program festivalu se odehrává na několika pódiích a u stánků, které
nabízejí ukázky a ochutnávky kuchařského umění. Jednou ze zón festivalu je prodejní prostor
pro výrobce regionálních výrobků LK.
Propagace regionálních potravin v rámci akce Fresh Festival spočívá v těchto bodech:
1) LK bude významným partnerem akce. Logo LK bude uváděno v rámci její propagace.
2) Regionální producenti potravin se budou aktivně účastnit prezentace a prodeje svých produktů. Pořadatel vybere ve spolupráci s LK nejméně 5 vhodných regionálních výrobců,
kterým poskytne stánek, popř. prodejní prostor.
3) Pořadatel poskytne k prezentaci LK dva stánky nebo prodejní místa.
4) V hlavním programu bude vyhrazen prostor pro zástupce LK a regionální výrobce.
5) Regionální výrobci budou propagováni na webových stránkách festivalu a ve festivalovém
průvodci. Jejich stánky budou označeny na mapě festivalu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/26 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/b.25)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje společnosti Pigs
Production s.r.o. na projekt Propagace regionálních potravin v rámci akce Fresh Festival do
výše 150.000 Kč/rok pro období let 2022 - 2025, tedy do celkové výši 600.000 Kč. Výbor
životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválení této víceleté účelové dotace.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/22 - Podpora strategických partnerů
v oblasti naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva k materiálu. Další informace byla
připravena poskytnout pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet LK pro rok 2022. Předmětem
materiálu je projednání:
1) ZR - RO č. 96/22, které spočívá ve snížení výdajů v rámci rozpočtu OŽPZ, v kapitole 917
08 - Transfery, specifický ukazatel Naplňování Koncepce EVVO LK 2021-2030 - individuální dotace územním koordinátorům EVVO a zavedením 6 nových specifických
ukazatelů: Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO LK níže uvedeným příjemcům v celkové výši 3 mil. Kč.
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2) Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OŽPZ šesti níže uvedeným příjemcům na
projekty s názvem Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO LK v celkové výši 3 mil. Kč následujícím příjemcům:
Příjemce
Dům dětí a mládeže
"Smetanka" Nový Bor, p.o.
Geopark Ralsko, o.p.s.
Lewandulka z.s.
Podralský nadační fond ZOD
(Ekocentrum Brniště)
Společnost pro Jizerské hory,
o.p.s.
Středisko ekologické výchovy
Český ráj, z.s.

Výše dotace
(Kč)
246 000

Územní působnost (obce s POÚ)
Nový Bor, Cvikov
Česká Lípa (50 %), Mimoň (66,6 %), Doksy,
Český Dub
Liberec (předškolní vzdělávání)
Česká Lípa (50 %), Mimoň (33,3 %), Jablonné v
Podj.
Jablonec n. N. (50 %), Frýdlant (30 %), Nové
Město p. S., Tanvald
Hodkovice n. M., Jablonec n. N. (50 %),
Jilemnice (60 %), Lomnice n. P., Semily,
Turnov, Železný Brod

505 000
316 000
328 000
550 000
1 055 000

celkem
3 000 000
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021 - 2030 (Koncepce) byla
schválena ZK dne 26.10.2021 (usn. č. 451/21/ZK). Jedním ze strategických směrů Koncepce,
tedy oblastí, ve kterých chce LK dosáhnout významných změn, je Podpora strategických
partnerů. Nastavením systému podpory strategických partnerů EVVO LK bude naplňován
indikátor č. 14 strategické oblasti Infrastruktura - dojde ke zvýšení počtu strategických
lokálních partnerů (tzn. subjektů podílejících se na realizaci Koncepce) z 0 na 6.
Strategickým partnerem je organizace s certifikací kvality sdružení Síť středisek
environmentální výchovy (SSEV) Pavučina, s historií a jasnou vazbou na LK, orientující se v
území, ve kterém EVVO realizuje.
Cílem systematické dlouhodobé podpory strategických partnerů z rozpočtu LK je: Posílení
personální stability organizací poskytujících EVVO v LK; Naplňování cílů Koncepce;
Rovnoměrnější pokrytí území LK EVVO službami; Vyšší kvalita a efektivita EVVO.
Akční plán 2021-2023, který byl schválen společně s Koncepcí, konkretizuje postup realizace
Koncepce. Jako jedno z prioritních bylo stanoveno opatření 3.1.2. Vyhledávání strategických
partnerů a podpora jejich klíčových personálních kapacit na celém území LK, zejména
v oblastech s podprůměrnou nabídkou EVVO. EVVO byla v rámci LK doposud realizována
nerovnoměrně. Činnost středisek ekologické výchovy (SEV) byla směřována především na
území okresu Liberec, západní část okresu Semily a okolí Brniště na Českolipsku. Cílem
opatření je dosáhnout stavu rovnoměrnějšího pokrytí a rozsahu služeb na celém území LK.
V této souvislosti OŽPZ připravil návrh finančního rozložení alokovaných finančních
prostředků ve výši 3 mil. Kč podle jednotlivých územních oblastí LK (dle správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ)) a počtu jejich obyvatel a motivuje tak
poskytovatele služeb EVVO zacílit svou činnost také na oblasti doposud opomíjené či
nedostatečně EVVO službami pokryté.
Byli osloveni potenciální strategičtí partneři, tj. organizace (poskytovatelé EVVO) s historií a
jasnou vazbou na LK, orientující se v území, ve kterém EVVO realizují. O strategické
partnerství projevilo vážný zájem celkem 6 organizací. Některé další subjekty s nimi navázaly
spolupráci a budou se podílet na naplňování Koncepce subdodavatelsky. Výše podpory byla
vypočítána dle územní působnosti dané organizace (dle rozdělených finančních prostředků
pro danou oblast (POÚ) v závislosti na počtu obyvatel).
Jednou ze závazných podmínek strategického partnerství je úspěšné absolvování certifikace
poskytovatelů environmentální výchovy sdružení SEV Pavučina a proškolení lektorů v oblasti
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místně zakotveného učení (MZU), které mají za cíl podpořit zvyšování kvality a efektivity
poskytovaných služeb v oblasti EVVO.
Strategičtí partneři budou v prvním období podpory od 1.1.2022 do 31.8.2023 dále povinně
naplňovat vybraná prioritní opatření Akčního plánu:
• 1.2.2.Využívání principů místně zakotveného učení a učení venku v aktivitách EVVO příprava a realizace modelových vzdělávacích programů s využitím principů MZU,
• 1.4.1 Podpora škol ze strany SEV při realizaci EVVO v praxi poskytováním metodických
materiálů, poradenstvím, publikací příkladů dobré praxe,
• 1.4.3. Příprava modelových projektů dlouhodobé spolupráce SEV a škol, včetně víceletých
vzdělávacích cyklů.
Každý ze strategických partnerů vytvoří jeden či dva modelové celoroční ekovýchovné
programy pro výuku ve škole, družině či volnočasových aktivitách školy s využitím principů
MZU ve spolupráci se školami (pedagogy) z každé oblasti POÚ své územní působnosti.
Vytvořený program pilotně ověří s jedním ročníkem jedné vybrané školy. Celkem tak vznikne
9 modelových celoročních programů ve spolupráci se školami ze 17 oblastí POÚ. Výjimku
tvoří Hrádek n. N., Chrastava, Frýdlant a Liberec (pro ZŠ), kde zajišťují služby EVVO
příspěvkové organizace LK (ZOO Liberec - Středisko ekologické výchovy DIVIZNA a
STŘEVLIK) a dále území Rokytnice n. J., kde zajišťuje služby EVVO Správa KRNAP. Pro
tyto oblasti byl proto stanoven procent. handicap 40 - 100 % částky směřované do území.
Výstupem vždy bude ucelený metodický materiál programu. Dlouhodobým cílem pro další
navazující období podpory bude vytvořený program dále šířit. Rozumí se tím navázat
spolupráci s dalšími školami (a pedagogy) v oblasti územní působnosti daného strategického
partnera a být jim metodickou podporou při realizaci programu v následujícím období. Cílem
této činnosti je postupné plošné zefektivňování EVVO přímo na školách, kdy poskytovatelé
EVVO budou dlouhodobě ovlivňovat, metodicky vést a podporovat samotné pedagogy škol
při začleňování EVVO do výuky, nikoliv působit pouze krátkodobě či jednorázově na děti a
žáky škol. Motivace poskytovatelů služeb a škol k dlouhodobým programům a využívání
principů místně zakotveného učení jsou úkoly nejen Akčního plánu na regionální úrovni, ale
také Akčního plánu 2022-25 ke Státnímu programu EVVO.
Získání certifikátu poskytovatele environmentální výchovy, proškolení lektorů v oblasti MZU
a vytvoření a pilotní ověření modelového celoročního ekovýchovného programu jsou
v dotační smlouvě nastaveny jako povinné (prioritní) závazné parametry činící celkem 70 %
váhy plnění. Každý z partnerů si dále nastavuje své volitelné (specifické) závazné parametry,
které v souladu s Koncepcí podporují jeho jedinečnost a rozvoj stávajících EVVO aktivit a
mají celkem váhu 30 % plnění.
Diskuse:
Pražák - Vznesl dotaz na počet oslovených subjektů z oblasti EVVO k zapojení do systému?
Odpověď Židek - V úvodu byli osloveni všichni významnější realizátoři EVVO v LK. Někteří
nereagovali, jiní se rozhodli do systému nevstoupit. Po rozsáhlých konzultacích je k uzavření
smluv o strategickém partnerství navrhováno 6 organizací. Doplnění Komrzý - Další
organizace mohou být do systému začleněny formou tzv. subdodavatelů, u kterých není
vyžadována certifikace. Např. na území bývalého okresu Semily je aktuálně plánováno
využití 2 subdodavatelů, kteří budou spolupracovat se strategickým partnerem SEV Český ráj.
Černý - Požádal o bližší informace o certifikaci. Odpověď Židek - Uvedl, že prioritním cílem
certifikace je zajištění dlouhodobé stability vznikajícího systému. Certifikace stanovuje
pravidla k rozvoji organizace. Jedná se o certifikační systém, který je dlouhodobě realizován
sdružením SSEV Pavučina v rámci celé ČR. Certifikace se uděluje na 4 roky, poté je třeba
podstoupit recertifikaci. Doplnění Komrzý - Podrobné informace k certifikaci jsou k dispozici
na www.certifikace-sev.cz.
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V průběhu projednávání bodu se dostavili Ing. Volf, Ing. Vlk a pan Rezler. Počet hlasujících
se tak zvýšil na 12.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/27 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/b.26)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 96/22 a s poskytnutím účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu OŽPZ v úhrnném objemu 3.000.000
Kč na projekt pod názvem Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO
Libereckého kraje v souladu s přiloženým tabulkovým přehledem. Výbor životního prostředí
a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválení uvedené změny rozpočtu - rozpočtového opatření a poskytnutí těchto účelových
dotací.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/22 - rozhodnutí o poskytnutí
individuálních a programových dotací z Fondu ochrany vod LK
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Navrhovaná ZR - RO č. 97/22 nezakládá nové požadavky na rozpočet LK v r. 2022 - veškeré
výdaje jsou kryty z finančních prostředků resortu ŽPZ - Fondu ochrany vod LK (FOV).
Předmětem materiálu je projednání: Schválení změny rozpočtu, kterou se upravují výdaje
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod LK, OŽPZ; Poskytnutí individuální dotace z FOV obci
Levínská Olešnice; Poskytnutí individuální dotace z FOV (Turow) příjemci SVS a.s.
(Liberec); Poskytnutí programové dotace z FOV v rámci Programu vodohospodářských akcí
2021 obci Dolní Řasnice.
Individuální dotace z FOV 2022 obci Levínská Olešnice
Obci se podařilo získat na projekt pod názvem Obec Levínská Olešnice - dostavba obecního
vodovodu dotaci v rámci Programu 12930 - Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Na základě usnesení č. 37/22/ZK ze dne 25.1.2022
byla schválena předpokládaná částka 2.420.000 Kč do rozpočtu OŽPZ - FOV na zajištění
spolufinancování projektu LK v rámci zapojení vyšších daňových příjmů LK v roce 2021.
V rámci projektu bude vybudováno 1.315 m vodovodního řadů, rozšíření vodojemu na objem
80 m3 a přestrojení automatické tlakové stanice (závazné parametry projektu). Projekt je
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK (PRVK). V souladu se Statutem FOV
je navržena finanční podpora projektu v požadované výši. Oproti původnímu předpokladu
nebylo způsobilým výdajem stanoveno DPH, tedy částka dotace je nižší o 420.500 Kč. Tyto
finanční prostředky jsou převáděny do finanční rezervy kapitálových výdajů dílčího ukazatele
Výstavba a obnova infrastruktury - spoluúčast kraje. Plánovaný termín realizace je od
1.11.2021 do 31.12.2022. Plánovaný termín závěrečného vyúčtování akce pak 30.6.2023.
Celkové
výdaje
projektu

Celkové
nezpůsobilé
výdaje

Celkové
způsobilé
výdaje

(Kč bez DPH)

(Kč bez DPH)

(Kč bez DPH)

19.995.000

0

19.995.000

Dotace MZe
(Kč / % z celk.
způs. výdajů)

12.997.000
(65 %)

Vlastní podíl
žadatele

Individuální dotace
z FOV LK

(Kč / % z celk.
způs. výdajů)

(Kč / % z celkových
způsobilých výdajů)

4.998.500
(25 %)

1.999.500
(10 %)

Individuální dotace z FOV (Turow) 2022 - SVS a.s. (Liberec)
SVS, a.s. se podařilo získat na projekt LI032569 Liberec, Machnín ÚV - rekonstrukce;
zajištění projektové a inženýrské přípravy opatření I.a dle Studie Turów dotaci v rámci
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Programu 12930 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II, podprogramu 129 304 Podpora projektové a inženýrské přípravy navržených
opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na
české území. Závaznými parametry projektu jsou projektová dokumentace pro územní řízení
a projektová dokumentace pro stavební povolení. Účelem projektu je zajištění pravomocného
územního rozhodnutí a stavebního povolení vodního díla. V souladu se Statutem FOV je
navržena finanční podpora projektu v požadované výši.
Plánovaný termín realizace je od 18.3.2019 do 30.6.2022. Plánovaný vyúčtování 31.12.2022.
Celkové
výdaje
projektu

Celkové
nezpůsobilé
výdaje

Celkové
způsobilé
výdaje

(Kč bez DPH)

(Kč bez DPH)

(Kč bez DPH)

7.389.000

0

7.389.000

Dotace MZe
(Kč / %
z celkových
způsobilých
výdajů)

5.172.000
(70 %)

Vlastní podíl
žadatele

Individuální dotace
z FOV LK

(Kč / % z celkových
způsobilých výdajů)

(Kč / % z celkových
způsobilých výdajů)

1.477.800
(20 %)

738.900
(10 %)

Dotace z FOV, Programu vodohospodářských akcí (PVA) 2021 obci Dolní Řasnice
Výbor ŽPZ navrhl rozdělit finanční prostředky v rámci PVA v roce 2021 mezi 18 žadatelů
max. do výše 17.998.019,46 Kč. ZK již rozhodlo o poskytnutí dotací a uzavření 13 smluv.
Předmětem materiálu je projednání návrhu další dotace obci Dolní Řasnice. Uvedený žadatel
provedl výběrové řízení na dodavatele stavby a doložil požadované materiály k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Oproti návrhu dotace schváleného Výborem se cena projektu po
vysoutěžení snížila celkem o 266.177 Kč.
Název příjemce
/ IČ
Obec Dolní Řasnice
00262757

Název projektu

Parametry

Vodovod Dolní Řasnice Vodovodní
- IV. etapa
řad - 224 m

Dotace v max. výši (Kč) / podíl
dotace z celk. způsob. výdajů (%)
625.295,47 / 60,45 %

V rámci ZR - RO č. 97/22 je dále navrhováno navýšení finanční rezervy kapitálových výdajů
PVA o částku 4,7 mil. Kč z finanční rezervy Fondu ochrany vod (FOV), a to z důvodu
zajištění finanční alokace 18 mil. Kč pro letos vyhlášený program.
Diskuse:
Vlk - Vznesl dotaz na projekt Úpravny vody v Liberci - Machníně, zda-li nespadá do podpory
v rámci Fondu Turow. Odpověď Madejová - Jedná se o projektovou dokumentaci, která
nebude v rámci Fondu Turow podporována. Tato projektová dokumentace je podpořena
z programu MZe, kde je naopak uznatelným nákladem. LK přispěje nositeli projektu na
částečné krytí vlastního podílu (spoluúčasti).
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/28 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/b.27)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 97/22, s poskytnutím účelových
individuálních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje jako
finanční spoluúčastí Libereckého kraje v projektech spolufinancovaných Ministerstvem
zemědělství ČR a s poskytnutím programové dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2021 v souladu s přiloženým
tabulkovým přehledem. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého
kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení uvedené změny rozpočtu rozpočtového opatření a poskytnutí těchto účelových dotací.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
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8. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2020
Členům Výboru bylo v předstihu zasláno vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství LK
(POH) za rok 2020. Další informace poskytla pracovnice OŽPZ Ing. Zuzana Hellerová.
POH pro období 2016 - 2025 byl zpracován v souladu s § 43 zákona o odpadech. ZK byl
schválen dne 26.1.2016. Závazná část POH LK byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou
LK č. 1/2016, kterou jsou všechny subjekty působící na území LK povinny dodržovat.
Podle § 43 odst. 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) LK každoročně vyhodnocuje
pomocí soustavy indikátorů plnění cílů POH.
Prezentace Ing. Hellerové je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Diskuse:
Kvapil - Vznesl dotaz na případné sankce za nesplnění úkolů vyplývajících z POH kraje.
Odpověď Hellerová - Odpovědná je celá ČR vůči EU. Sankce vůči jednotlivým krajům
neexistují. Uvedla, že zpracování POH na úrovni kraje je stanoveno zákonem. Doplnění
Židek - Na úrovni kraje chybí potřebné nástroje k naplňování cílů POH.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/29
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva LK bere na vědomí Vyhodnocení
plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2020.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/22 - zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022, zapojení dotace od města Český Dub na udržitelnost projektů aleje do kapitoly 91408 - Působnosti
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
ZR - RO č. 103/22 je navrhováno: Na základě sml. č. OLP/3956/2017 mezi LK a městem
Český Dub byla na účet LK v roce 2022 uhrazena účelová neinvestiční dotace ve výši 23.250
Kč určená na udržitelnost projektu Významné aleje Libereckého kraje - 3.etapa, jehož
součástí je ošetření aleje Karolíny Světlé v Českém Dubu. V roce 2022 byla provedena
pravidelná péče o alej v celkové výši 46.500 Kč (bezpečnostní a zdravotní řez, instalace
dynamických vazeb a provedení lokální redukce u vybraných stromů). Město Český Dub se
podílí na financování ve výši 50 %.
Finanční prostředky jsou navrhovány k zapojení do kapitoly 914 08 - Působnosti, OŽPZ, dílčí
ukazatel Udržitelnost projektů, rozpočtový ukazatel Významné aleje LK, 3.etapa udržitelnost projektu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/30 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/b.42)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 103/22, kterou se navyšují výdaje
rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2022, OŽPZ o částku 23.250 Kč v kapitole 914 08 Působnosti, rozpočtový ukazatel Významné aleje LK 3. etapa - udržitelnost projektu. 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
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10. Zpráva o ukončení realizace projektu Podpora populace kuňky ohnivé v Evropsky
významné lokalitě (EVL) Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
Předmětem materiálu je poskytnutí informací o dokončení realizace projektu Podpora
populace kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky a uvedení
podmínek, které je nutné dodržovat v udržitelnosti projektu.
V souladu se Směrnicí RK č. 2/2018 k systému přípravy a realizace projektů kraje a
organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU předkládáme
informaci o dokončeném projektu LK. Níže uvedený projekt byl úspěšně realizačně ukončen,
proběhlo jeho fin. vypořádání s poskytovatelem dotace a bylo zahájeno období udržitelnosti.
Projekt byl podán do výzvy č. 31 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020,
specifického cíle 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných
chráněných území, a to na základě usnesení č. 1038/17/RK ze dne 6.6.2017.
V rámci projektu došlo ke zlepšení podmínek pro kuňku ohnivou ve dvou přírodních
památkách (evropsky významných lokalitách - EVL) na Českolipsku a to EVL Cihelenské
rybníky a EVL Manušické rybníky. V obou EVL byly vzhledem k potřebě oslunění ploch
břehů a příbřežních zón vykáceny náletové dřeviny a částečně pokoseny rákosiny. Na
vhodných místech pak byly vyhloubeny různě velké tůně. Tyto tůně slouží jako rozmnožovací
a pobytové biotopy pro kuňku ohnivou. V EVL Cihelenské rybníky byla také zbudována
zimoviště pro obojživelníky. Součástí projektu byl následný monitoring výskytu žab v obou
lokalitách, který probíhal 2 roky po skončení zemních prací a který prokázal navýšení výskytu
obojživelníků po provedených opatřeních.
Celkové výdaje projektu činily 2.522.018 Kč. Dotace z OPŽP byla poskytnuta ve výši
2.410.222 Kč. Výše spolufinancování LK, tj. nezpůsobilé výdaje projektu, byly 111.796 Kč,
tj. 4,43 % celkových výdajů projektu.
Nezpůsobilými výdaji projektu byly výdaje stanovené podmínkami OPŽP jako nezpůsobilé, a
to část výdajů na projektovou dokumentaci, výdaje na zajištění technického dozoru, a výdaje
na zpracování žádosti o poskytnutí dotace.
Projekt není investičního charakteru, nevznikl tedy žádný majetek ani nedošlo k jeho
zhodnocení. Výdaje projektu byly zaúčtovány jako služby.
Období povinné udržitelnosti projektu bylo zahájeno 25.6.2021. U projektů tohoto charakteru
je povinná udržitelnost 10 let. Tzn., že toto období potrvá do 24.6.2031. LK je povinen po
celé toto období zachovat výsledky projektu v nezměněné podobě, tzn., že se musí nadále
starat o lokality EVL, zajišťovat jejich kosení a běžnou údržbu.
Po dobu udržitelnosti projektu má LK především tyto povinnosti (u každé položky je uveden
zodpovědný subjekt/odbor): Předkládat monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu.
Tato aktivita bude zajištěna ORREP, a to ve spolupráci s OŽPZ; Udržet dosažené cíle a
výstupy projektu - OŽPZ; Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady
související s realizací projektu.
Povinnost archivace veškeré dokumentace je stanovena min. do 30. 6. 2031. Tato povinnost
bude zajištěna následovně: Administrace přípravy a řízení projektu, realizační dokumentace ORREP; Dokumentace k veřejným zakázkám - oddělení veřejných zakázek + ORREP; Účetní
dokumentace - ekonomický odbor.
Prezentace RNDr. Šádkové k tomuto bodu je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Diskuse:
Křupala - Vznesl dotaz na vliv realizace projektu na stav populace kuňky ohnivé. Odpověď
Šádková - Dle monitorovacích zpráv má početnost populace zvyšující se tendenci. Uvedla, že
sledování stavu populace je plánováno každoročně jako součást pravidelného managementu.
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Volf - Požádal o přesné informace k trendu početnosti populace kuňky. Po diskusi bylo
domluveno, že o přesnou informaci, která bude doplněna následně do zápisu, bude požádána
vedoucí oddělení ochrany přírody OŽPZ Ing. Radka Vlčková. Členům Výboru budou zároveň
e-mailem zaslány Závěrečné zprávy z monitoringu za období 2018 - 2020.
Následná odpověď Ing. Radky Vlčkové:
Cihelenské rybníky
V roce 2018 nebyla na lokalitě populace kuňky. Nebyly zaznamenány žádné hlasy volajících
samců (znak rozmnožující se populace). Číselné vyjádření: Počet kuněk 0 - 10 jedinců na celé
soustavě, pouze mladí jedinci.
V roce 2020 byly na lokalitě, především v nových tůních, zaznamenány hlasy volajících
samců a nalezeny larvy kuněk. Začínající populace v tůních. Početnost na celé lokalitě:
V řádu jedinců či nižších desítek (1-30).
Manušické rybníky
V roce 2018 byly na soustavě zaznamenány řádově nižší stovky jedinců. Rozmnožující se
populace byla vázána především na 2 ze 6 rybníků, které jsou trvale zavodněné (odhad do 600
jedinců).
V roce 2020 byly na soustavě, včetně nových tůní, zaznamenány řádově stovky jedinců.
Rozmnožující se populace (odhad do 1000 jedinců).
Vlk - Vznesl dotaz na zajištění dalšího managementu lokalit. Odpověď Šádková - Finanční
prostředky jsou součástí rozpočtu OŽPZ. Každoročně je poptáván dodavatel prací.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 4/22/VŽPZ/31 (k návrhu usnesení pro 4/ZK/2022/b.41e)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere
na vědomí Zprávu o ukončení realizace projektu Podpora populace kuňky ohnivé v EVL
Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky.
Hlasování:
Přítomno: 12
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
11. Různé
Židek - Informoval, že soutěž Výrobek roku LK z odvětví potravinářství - zemědělství se
bude v letošním roce konat. Realizaci si LK objedná u APIC LK.
12. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Ověřovatel zápisu:
……………………………….
Mgr. Roman Baran
místopředseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
……………………………….
Vladimír Stříbrný
předseda Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 21. dubna 2022
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník

10

