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

Zápis č. 5 ze zasedání Výboru životního prostředí a
zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 26. 5. 2022
Přítomno:

10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluven:

Mgr. Roman Baran, Ing. Petr Kubíček, Jiří Löffelmann

Hosté:

Václav Židek, RNDr. Jitka Šádková, Ing. Věra Dubcová, Ing. Lenka Lánská, Ing.
Kamila Madejová, Ing. Tereza Pokorná (body 6 a 7)

Ověřovatel:

Ing. Petr Kresinger

1. Zahájení
Páté 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.
2. Volba ověřovatele
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Petr Kreisinger, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/32
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem
zápisu z 5. jednání Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
v roce 2022 Ing. Petra Kreisingera.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
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. Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v LK IV
5. Hodnocení žádostí přijatých do FOV LK, Programu vodohospodářských akcí pro r. 2022
6. ZR - RO č. 187/22 - hodnocení žádostí přijatých do DF LK, programů č. 8.1, 8.2 a 8.5
pro rok 2022
7. Poskytnutí účelových dotací na významné zemědělské akce v rámci rozpočtu OŽPZ 2022
8. ZR - RO č. 148/22 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608 - Dotační fond
9. ZR - RO č. 154/22 - převod fin. prostředků na zajištění aktivit Strategie rozvoje LK
10. ZR - RO č. 145/22 - poskytnutí dotace obci Hamr na Jezeře na akci 24 kapřích hodin
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11. Různé (organizace hodnocení v rámci soutěže Výrobek roku LK na 6. zasedání dne
16.6.2022)
12. Závěr
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/33
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem
programu 5. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
Během projednávání následujícího bodu opustil jednání Ing. Vlk. Počet hlasujících byl tak 9.
4. Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v LK IV
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva a návrh podmínek Programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV. Další informace se dostavila prezentovat pracovnice
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) Ing. Věra Dubcová.
Předmětem materiálu je odsouhlasení vyhlášení programu Kotlíkové dotace v LK IV včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
LK předložil MŽP projektovou žádost na projekt Kotlíkové dotace v LK IV. Závazek
předfinancování byl schválen ZK dne 29.3.2022 usn. č. 134/22/ZK. MŽP žádost
zkontrolovalo dne 29.4.2022 a uvedlo v informačním systému MS2021+, že žádost o podporu
splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je
očekáváno v nejbližších dnech.
Předmětem projektu Kotlíkové dotace v LK 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
(jedná se o domácnost žadatele s průměrný čistým ročním příjmem na člena domácnosti do
170.900 Kč v roce 2020).
Projekt je 100 % financován z Programu Životní prostředí 2021 - 2027, specifického cíle 2.1,
opatření 1.2.3. Celková výše finančních prostředků činí 116.100.000 Kč. Z toho 108.000.000
Kč bude vyhrazeno na výměnu otopných zařízení a 8.100.000 Kč bude použito na výdaje
spojené s administrací a propagací projektu.
Dle podmínek vyhlášené výzvy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace požádá LK o
zálohovou platbu ve výši 69.660.000 Kč (60 % celkové alokace projektu). Další zálohová
platba bude poskytnuta maximálně do výše schváleného vyúčtovaní dílčích projektů. Na
financování projektu je schválen závazek předfinancování do výše 100 % z alokované částky.
Na základě informací o splnění kritérií hodnocení projektu LK připravil ORREP návrh
programu pro příjem žádostí o dotaci jednotlivých žadatelů v území.
Vyhlášení programu k příjmu žádostí je plánováno na 1.6.2022, přičemž příjem žádostí bude
započat 1.7.2022 a ukončen 31.8.2022. Stejně jako v předchozí výzvě bude příjem žádostí
probíhat elektronickou formou, žadatel poté do 10 pracovních dní dodá písemnou verzi
s podpisem včetně příloh. Žádosti budou podávány prostřednictvím stávajícího prostředí
dotačního webu.
Pro zvýšení absorpční kapacity připravil ORREP propagaci chystané výzvy spočívající
v uspořádání seminářů (všechny obce s rozšířenou působností, popř. další obce dle zájmu),
tisk a roznos letáků do domácností na území LK, vydání tiskových zpráv a aktivní
informování potenciálních žadatelů včetně těch, jejichž projekty jsou nyní zařazeny v tzv.
zásobníku projektů programu Kotlíkových dotací v LK III.
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Diskuse:
Pražák - Poskytl informaci, že neúspěšní žadatelé z třetího kola Kotlíkových dotací byli právě
vyrozuměni, že vzhledem k tomu, že nesplňují podmínku „nízkopříjmovosti,“ jsou pro
dotační program administrovaný LK neoprávněnými žadateli. Odpověď Dubcová „Vysokopříjmoví“ žadatelé mohou žádat o dotaci u SFŽP (program Nová zelená úsporám).
Volf - Konstatoval, že maximální podpora na tepelné čerpadlo činí 180.000 Kč, přičemž
náklady na pořízení jsou od částky 250.000 Kč. Pro nízkopříjmové obyvatele může být
finanční spoluúčast velkou překážkou. Vyjádřil obavy z předložení nedostatku žádostí.
Kvapil - Vznesl dotaz na povinnou přílohu žádosti u rekreačních objektů - potvrzení o trvalém
bydlišti žadatele ve stavbě pro rodinnou rekreaci, které má být vystaveno obecním úřadem.
Odpověď Dubcová - Zařazení této podmínky bylo požadováno MŽP. Je povinné i pro další
kraje. Vydání potvrzení záleží na příslušném obecním úřadu. Křupala - Konstatoval, že obec
nemá možnost získat tyto informace. Volf - Podotkl, že podpora rekreačních objektů má
minimální vliv na zlepšování stavu ŽP. Černý - Vyjádřil názor vázat poskytnutí dotací na
osoby s trvalým pobytem, tedy na ty, na které získává obec příspěvek do obecního rozpočtu.
Vlk - Uvedl, že pravidlo bylo stanoveno MŽP. Rozhodnutí záleží na příslušném starostovi,
který by měl vyhodnotit prospěšnost pro zlepšení stavu ŽP. Křupala - Výstupem diskuse by
měl být dopis na MŽP o nevhodnosti dotačních podmínek. Volf - Uvedl, že toto rozhodnutí je
velmi subjektivní a starosta by mohl mít s vystavením potvrzení v budoucnosti problém.
Dubcová - Informovala, že v předchozích dotačních kolech nebylo možné na rekreační
objekty získat dotaci. Nyní je MŽP do programu zařadilo. Kvapil - Uvedl, že čestné
prohlášení vlastníka objektu o jeho trvalém užívání by bylo vhodnější povinnou přílohou
žádosti o dotaci.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/34 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/b.62)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí s Vyhlášením a podmínkami programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV
podpořeného v rámci 1. výzvy Programu Životní prostředí 2021 - 2027 s předpokládaným
objemem alokace určené k rozdělení ve výši 108.000.000 Kč včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotaci. Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva
Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení výše uvedeného.
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje dále doporučuje
změnu v rámci podmínek případného dalšího dotačního kola - nahradit přílohu potvrzení
příslušného obecního úřadu o trvalém bydlišti žadatele ve stavbě pro rodinnou rekreaci
čestným prohlášením vlastníka objektu.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 7
Proti: 2
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
5. Hodnocení žádostí přijatých do Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu
vodohospodářských akcí pro rok 2022
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva k problematice a návrh hodnocení.
Další informace se dostavila prezentovat pracovnice OŽPZ Ing. Kamila Madejová.
Program vodohospodářských akcí (PVA) byl vyhlášen 24.2.2022 vyvěšením na úřední desce
LK. Doba trvání programu (realizace projektů) byla stanovena od 1.1.2022 do 30.11.2023.
Příjem žádostí proběhl od 28.3. do 15.4.2022. OŽPZ obdržel celkem 16 žádostí s celkovým
požadavkem 19.428.902,30 Kč. Celková finanční alokace pro Program vodohospodářských
akcí 2021 činí 18.000.000 Kč.
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Předložené záměry byly odbornými pracovníky oddělení vodního a lesního hospodářství a
oddělení dotací a samosprávných činností posouzeny z hlediska vodního zákona, Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací LK a podmínek programu.
Kritéria pro hodnocení: Administrativní soulad žádosti; předmět žádosti je vodním dílem;
soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK; počet ekvivalentních obyvatel/osob,
řešený opatřením (min. 20 EO/osob); platný doklad o možnosti provádět stavbu.
Aby byla žádost navržena k podpoře, musí žadatel splnit veškerá kritéria pro hodnocení.
Neuznatelné výdaje (např. inženýrská činnost, zařízení staveniště, vodovodní přípojky,
náklady na odstranění odpadu, poplatek za skládku atd.) byly z celkových nákladů stavby
odečteny. Ze způsobilých výdajů byla nejprve vypočítána možná výše dotace činící max. 50
% uznatelných nákladů (max. 1,8 mil. Kč). Po provedené kontrole žádostí je navrženo
podpořit všech 16 žádostí v celkovém finančním objemu ve výši 19.422.252,38 Kč s tím, že
částka 1.422.252,38 Kč převyšující finanční alokaci se doplní z rezervy FOV.
Po schválení návrhu podpory Výborem oznámí správce programu žadatelům výsledek
hodnocení a vyzve podpořené k doložení podkladů k uzavření smlouvy. O poskytnutí dotací
na jednotlivé projekty bude průběžně rozhodovat ZK.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/35
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva LK po projednání souhlasí s
přidělením účelových dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu
vodohospodářských akcí pro rok 2022 do celkové výše 19.422.252,38 Kč v souladu
s přiloženým tabulkovým přehledem a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje postupně
rozhodovat o tomto návrhu dle doložení podkladů k uzavření smlouvy jednotlivými příjemci
účelové dotace.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
V úvodu projednávání následujícího bodu se do jednací místnost vrátil Ing. Vlk. Počet
hlasujících byl tedy opět 10.
6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 187/22 - hodnocení žádostí přijatých do Dotačního fondu LK, programů č. 8.1, 8.2 a 8.5 pro rok 2022 a přesun finančních prostředků
Členům Výboru byly v předstihu zaslány důvodová zpráva a návrh hodnocení žádostí
přijatých do jednotlivých dotačních programů. Další informace byli připraveni poskytnout
pracovníci OŽPZ Ing. Lenka Lánská a Ing. Tomáš Komrzý.
Předmětem materiálu je projednání poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, Oblasti podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství, z programů: 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů a využití bioodpadů v rámci jejich vyhlášení pro rok 2022 a přesun finančních
prostředků v rámci kapitoly 926 08 Dotační fond, OŽPZ.
Podmínky a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci z DFLK, Oblasti podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, programů 8.1, 8.2 a 8.5 byly schváleny usnesením ZK č.
570/21/ZK ze dne 21.12.2021. Dne 22.12.2021 byly podmínky a vyhlášení programů
vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny na dotačním webu LK. Příjem žádostí byl zahájen
k datu 1.2.2022 s termínem uzávěrky 28.2.2022.
Kompletní podmínky vyhlášení programů jsou k dispozici na https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi-a-zemedelstvi.
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Sumarizace přijatých žádostí a žádostí navrhovaných k podpoře
DF LK
Oblast podpory
č. 8 Životní
prostředí a
zemědělství program
8.1 Podpora
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty
8.2 Podpora
ochrany přírody
a krajiny
Program 8.5
předcházení
vzniku odpadů a
využití
bioodpadů
CELKEM

Rok 2021
Přijatých
žádostí

34

Požadovaná
podpora

3.303.352 Kč

Počet
Finanční
vyřaz.
žádostí alokace v rámci
(formální
programu
důvody)
1.400.000 Kč
+ 127.231 Kč

0

Počet
žádostí
navržených
podpořit

Počet
žádostí
Finanční
prostředky (z formálně
správných)
navržené
navrhovak podpoře
ných
nepodpořit

16

1.527.231 Kč

18

(ZR-RO 187/22)

37

3.108.051 Kč

2

3.000.000 Kč

35

2.864.021 Kč

0

16

1.876.930 Kč

6

2.000.000 Kč

10

1.167.290 Kč

0

87

8.288.333 Kč

8

6.527.231 Kč

61

5.558.542 Kč

18

Do programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byly předloženy
žádosti ve výši 236 % schválené finanční alokace (všechny žádosti byly předloženy ve
formálním souladu s podmínkami programu).
Do programů 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů a využití bioodpadů byl naopak v roce 2022 přijat nedostatečný počet žádostí. Celkem
2 žádosti předložené do programu 8.2 a 6 žádostí předložených do programu 8.6 bylo navíc v
nesouladu s formálními náležitostmi podmínek programů.
V rámci ZR - RO č. 187/22 je navrhován přesun nevyužitých finančních prostředků z alokací
programů 8.2 a 8.5 vyhlašovaných v roce 2022 a nedočerpaných zůstatků dotačních programů
DFLK, Oblasti podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, z programů 8.1 - 8.5
rozdělovaných v roce 2021 následovně:
Využití částky 127.231 Kč (43.957 Kč - nečerpané zůstatky z roku 2021, 83.274 Kč - část
nečerpané alokace programů 8.2 a 8.5, tak aby mohly být v plné výši uspokojeny 2 velmi
kvalitní projekty umístěné v rámci hodnocení programu 8.1 na hranici podpory. Celkem by
tak bylo podpořeno 16 z 34 žádostí předložených do programu 8.1 v roce 2022 (47 %).
Zbývající finanční prostředky budou využití pro potřeby programu 8.6 Podpora retence vody
v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu. Do tohoto programu s uzávěrkou příjmu žádosti
29.4.2022 byl předložen celkový požadavek ve výši 254 % schválené alokace (celkem
24.088.300 Kč). Podpora prostřednictvím programu 8.6, jehož zaměření naplňuje jednu
z hlavních priorit LK, bude projednávána v rámci 6. zasedání Výboru ŽPZ dne 16.6.2022.
Návrh rozdělení dotací je předkládán ve formě Hodnotícího formuláře - souhrnné tabulky
projektů, který je přílohou Statutu DFLK. Hodnocení bylo v souladu s příslušnými
Vyhlášeními programů k předkládání žádostí o dotaci provedeno hodnotícími komisemi
Výboru ŽPZ, které byly zřízeny na základě usnesení č. 3/21/VŽPZ/23 ze dne 25.3.2021.
Diskuse:
Šádková - Uvedla, že nový zákon o odpadech přináší řadu povinností a pro příští rok je nutné
podporu prostřednictvím programu č. 8.5 maximálně propagovat.
Pražák - Vznesl dotaz na projekt společnosti HraLES, z.s. pod názvem Zázemí pro komunitní
centrum a lesní klub HraLES (žádost o dotaci z programu 8.1 Podpora EVVO). V žádosti
chybí počet osob, které budou projekt využívat. Odpověď Komrzý - Jedná se o vytvoření
zázemí pro dlouhodobé poskytování EVVO různými formami (komunitní centrum, dětský
lesní klub, akce pro veřejnost). V úvodní fázi projektu je návštěvnost otázkou. Informoval, že
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členové spolku již mají s realizací obdobných aktivit zkušenosti z projektů v jiných lokalitách.
Doplnění Vlk - Uvedl, že počet účastníků považuje za vhodný parametr projektu. Odpověď
Komrzý - Účinek krátkodobého a dlouhodobého působení EVVO je velmi rozdílný.
Porovnávání počtu zapojených osob je tak problematické. Podpora dlouhodobé EVVO
vychází také z nové Koncepce EVVO LK. Při přípravě dalšího dotačního kola programu 8.1
budeme tento podnět v každém případě zvažovat.
Křupala - Požádal o bližší informace k projektu Hnutí Duha Šelmy pod názvem Terénní kurzy
ochrany velkých šelem a kočky divoké v LK (žádost o dotaci z programu 8.1 Podpora
EVVO). Vznesl pochybnosti k dostatečnému rozsahu projektu a počtu zapojených osob.
Uvedl také, že realizátory v minulosti kontaktoval ve věci zapojení do projektu. Nikdo však
nereagoval. Pokorná - Seznámila s dlouhodobými pozitivními výsledky projektu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/36
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 187/22 a s poskytnutím účelových
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Oblasti podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství, z programů 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití
bioodpadů pro rok 2022 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: 10
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 3
Výsledek: přijato
7. Poskytnutí účelových dotací na významné zemědělské akce v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství pro rok 2022
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout pracovnice OŽPZ Ing. Lenka Lánská.
Navrhovaný materiál nezakládá nové požadavky na rozpočet LK 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:
Zemědělské akce v LK v roce 2022
Dotace: 584.000 Kč. Příjemce: Regionální agrární rada Libereckého kraje. Účel projektu:
Realizace 21 vzdělávacích a osvětových akcí z oblasti zemědělství a souvisejících oborů pro
odbornou a širokou veřejnost v roce 2022.
Zemědělské akce v LK v roce 2022
Dotace: 61.000 Kč. Příjemce: MAS Achát z.s. Účel projektu: Realizace 6 vzdělávacích a
osvětových akcí z oblasti zemědělství a souvisejících oborů pro odbornou a širokou veřejnost
v roce 2022.
Účel je u obou projektů obdobný. Je však navrhována podpora různých akcí po celém území
LK. Celkově je navrhováno podpořit 27 akcí realizovaných v období 5-11/2022.
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Přehled akcí v oblasti zemědělství a souvisejících oborů v roce 2022
Č.

Termín
konání

Název akce

Název pořadatele

1

květen

Dětský den

Svaz chovatelů ovcí a koz

RAR

2

květen

Gastroden

Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant v Č.

RAR

3

květen

Chov včelích matek

Český včelařský institut Liberec

RAR

4

červen

16. ročník Krajského dne koně

Město Lomnice n.Popelkou

RAR

5

červen

Den na farmě

Ekologická farma Zeman,
Rozkošná 484, Nové Město p.S.

RAR

6

červen

Mladý včelař

Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant v Č.

RAR

7

červen

Polní den UKZUS Chrastava

UKZUS Chrastava

RAR

8

srpen

Dožínky Brniště

ZOD Brniště

RAR

9

září

Den regionálních potravin
Libereckého kraje

RAR Libereckého kraje

RAR

10

září

Food Festival Lomnice nad
Popelkou

Město Lomnice n.Popelkou

RAR

11

září

Chmelobraní SŠHL Frýdlant

Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant v Č.

RAR

12

září

Jiřinky Hejnice SŠHL Frýdlant

Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant v Č.

RAR

13

září

Kurz Včelař kutil

Včelí farma Smržov

RAR

14

září

Pivní slavnosti Česká Lípa

Kultura Česká Lípa p.o.

RAR

15

září

Podejštědská výstava králíků,
holubů, drůbeže a okrasného
ptactva

ZO SCHDZ Český Dub

RAR

16

říjen

Jizerský dřevorubec SŠHL
Frýdlant

Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant v Č.

RAR

17

říjen

Včelařské setkání s odborníky
Český Dub

Český včelařský institut Liberec

RAR

Česká Lípa výstava králíků,
holubů a drůbeže

ZO SCHDZ Česká Lípa

RAR

18 listopad
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19 listopad Setkání chovatelů Jilemnice

Chovservis

RAR

20 listopad Setkání chovatelů skotu PKO

Natural, OAK Lbc-JN

RAR

Svatohubertské slavnosti SŠHL
Frýdlant

Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant v Č.

RAR

Křtiny huculských hříbat

FARMA HUCUL,s.r.o.

MAS

21 listopad
22

květen

23

srpen

Den otevřené květinové farmy

Lamya Zítková, Květinová farma
pod Smrkem, Jindřichovice

MAS

24

září

Den otevřených dveří a setkání s
KPZkami

Farma Lukava, Jindřichovice pod
Smrkem

MAS

25

září

Lomnický selský den

ZEOS LOMNICE a.s.

MAS

26

říjen

Den otevřených dveří pro děti i
dospělé

DS Holding a.s., Libštát

MAS

27

říjen

Svátek Jablka

Obec Pěnčín (LBC)

MAS

Diskuse:
Mgr. Baran zaslal dne 24.5.2022 elektronickou formou následující dotazy k bodu 7:
Baran - Požádal o doplnění výše finanční podpory k jednotlivým akcím. Tabulka
s jednotlivými částkami byla členům Výboru odeslána Ing. Lánskou před vlastním zasedáním.
Baran - Dále požádal o konkrétní informace k realizaci jednotlivých akcí. Odpověď Lánská Tyto informace má OŽPZ k dispozici. Budou členům Výboru zaslány e-mailem.
Baran - Vznesl připomínku, proč nejsou zmiňované akce prezentovány na www.apic.cz.
Chybí tam jak informace o nejbližších, tak proběhlých akcích. Odpověď Lánská - Poděkovala
za podnět a potvrdila chybějící informace na www.apic.cz. Ing. Erlebacha požádala o
nápravu, kterou následně provedl během jednoho dne pan Chábera. Dále poskytla informaci o
již proběhlých akcích.
Baran - Uvedl, že by v rámci zasedání Výboru mělo být předloženo vyhodnocení jednotlivých
akcí. Odpověď Šádková - Závěrečných zpráv je velké množství. Jsou k dispozici na OŽPZ.
Diskuse přímo na zasedání Výboru:
Volf - Vznesl dotaz, na jaké položky rozpočtu akcí je podpora LK směřována. Odpověď
Lánská - Podpora LK pokrývá část rozpočtu. Máme informace o celkových nákladech akce.
Na jaké položky příjemce podporu využije, záleží na něm. LK je o tom informován v rámci
závěrečného vyúčtování. Tyto údaje budou součástí přehledu, který bude členům Výboru
zaslán.
Při následujícím hlasování nebyl přítomen pan Rezler. Počet hlasujících byl tedy opět 9.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/37 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/b.32)
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 645.000 Kč v souladu
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s přiloženým tabulkovým přehledem a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje
poskytnutí těchto účelových dotací.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 148/22 - zapojení pokut za přestupky do
kapitoly 92608 - Dotační fond
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
ZR - RO č. 148/22 je navrhováno: V souladu s níže uvedenými rozhodnutími České inspekce
životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec (ČIŽP), byly uloženy pokuty v celkové výši
495.000 Kč. Podle § 38, odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) je 50 %
z vyměřených pokut, tedy částka 247.500 Kč příjmem rozpočtu LK. Tato částka je dle výše
uvedeného paragrafu účelově určena k ochraně životního prostředí. Částky byly uhrazeny na
účet LK v roce 2022.
Dle č.j. ČIŽP/51/2022/90 byla společnosti Termizo a.s. uložena pokuta ve výši 15.000 Kč
v souvislosti s provozem zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t
za hodinu, které bylo provozováno v rozporu s integrovaným povolením vydaným KÚLK pod
č. j. KULK 31175/2006 dne 18.5.2006, ve znění změn platných ve sledovaném období.
Rozhodnutí o přestupku příkazem bylo vydáno ČIŽP dne 25.1.2022, KULK 17229/2022.
Dle č.j. ČIŽP/51/2022/400 byla společnosti KOVOŠROT GROUP s.r.o. uložena pokuta ve
výši 30.000 Kč v souvislosti s provozem zařízení KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Zpracování
odpadů Česká Lípa, kdy provozovatel nedodržel závazné podmínky provozu zařízení
stanovené rozhodnutím KÚLK pod č. j. KULK 6161/2015 dne 4.2.2015, ve znění změn
platných ve sledovaném období. Rozhodnutí o přestupku bylo vydáno ČIŽP dne 27.1.2022,
KULK 14479/2022.
Dle č.j. ČIŽP/51/2021/4446 byla společnosti Purum s.r.o. uložena pokuta ve výši 450.000 Kč
v souvislosti s provozem zařízení Úpravna odpadu - Hamr na Jezeře, Stará Lužice, které bylo
provozováno v rozporu s integrovaným povolením vydaným KÚLK pod č. j. KULK
2685/2003 dne 28.1.2004, ve znění změn platných ve sledovaném období. Rozhodnutí o
přestupku bylo vydáno ČIŽP dne 1.11.2021, KULK 21652/2022.
Finanční prostředky v celkové výši 247.500 Kč jsou navrhovány v souladu s příslušnou
legislativou a programovým prohlášením RK pro volební období 2020-2024 k zapojení do
kapitoly 926 08 - Dotační fond LK, OŽPZ, nespecifikované rezervy Programu 8.6 Retence
vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu pro využití v rámci letošního rozdělení
dotací aktuálně vyhlášeného programu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/38 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/b.31)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva LK souhlasí se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 148/22, kterou se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2022: 1)
Navyšují se příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, OŽPZ celkem o částku 247.500
Kč, a to z titulu nedaňových příjmů, sankčních plateb přijatých od jiných subjektů, 2)
Navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, OŽPZ celkem o částku 247.500
Kč v kapitole 926 08 - Dotační fond, nespecifikované rezervy programu 8.6 - Podpora retence
vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu. Výbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení
uvedené změny rozpočtu - rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
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9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 154/22 - převod finančních prostředků
z kapitoly 91708 - Transfery do kapitoly 91408 - Působnosti, odbor životního
prostředí a zemědělství

•

•

•

•

Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
ZR - RO č. 154/22 je navrhováno převedení finančních prostředků ve výši 561.000 Kč
z kapitoly 917 08 Transfery do kapitoly 914 08 Působnosti, OŽPZ. Navrhovaný materiál
nezakládá nové požadavky na rozpočet LK je pro rok 2022. Finanční prostředky budou nadále
využity na podporu zemědělství a regionální produkce.
Důvody převodu finančních prostředků:
Specifický ukazatel Příspěvek na činnost - APIC se v kap. 917 08 Transfery ruší. Částka
300.000 Kč se přesouvá do kapitoly 914 08 Působnosti. Důvodem je to, že Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci č. OLP/5573/2018 mezi LK a Agrárním a poradenským centrem (dále
APIC), který byl schválen usnesením č. 112/22/ZK, ukládá změnu financování APIC. Zatímco v předchozích letech byla činnost APIC podpořena individuální dotací z kapitoly 917 08
Transfery, budou s APIC nově uzavřeny smlouvy na konkrétní činnosti financované
z kapitoly 914 08 Působnosti. Nové nastavení lépe odpovídá aktuálnímu stavu. APIC pro LK
zajišťuje informování a poradenství v oblasti zemědělství. Nově bude zajištovat také organizační zajištění soutěže Výrobek roku LK.
Finanční objem specifického ukazatele Podpora regionálních aktivit v oblasti zemědělství se
z plánované částky 831.000 Kč snižuje na částku 645.000 Kč. Dochází tedy k úspoře 186.000
Kč. Počet podpořených zemědělských akcí je srovnatelný s předchozími lety, snížení podpory
nebude příčinou rušení žádné akce.
Finanční objem specifického ukazatele Výrobek roku - finanční dar jako ocenění v soutěži se
z původní částky 325.000 Kč snižuje na částku 250.000 Kč, kdy všechny oceněné výrobky
obdrží stejnou finanční odměnu 25.000 Kč. Dochází tedy k úspoře 75.000 Kč.
Rozpočtový ukazatel Provozní potřeby - zemědělství v kapitole 914 08 Působnosti se navyšuje o souhrnnou částku 561.000 Kč ve prospěch aktivit, které LK ukládá Strategie rozvoje LK
2021 - 2027 (SRLK). Uvedené prostředky budou využity na realizaci konkrétních kroků pro
plnění těchto priorit SRLK:
F3.1b. Podpora údržby krajiny a zemědělského hospodaření směřujícího k ochraně půdy a
zachování biodiverzity a pestrosti krajiny
F3.1c. Rozvoj multifunkčního zemědělství a jeho alternativních forem
F3.1d. Podpora vzájemné spolupráce subjektů působících v zemědělství
F3.1e. Podpora profesního vzdělávání, světy a poradenství pro subjekty hospodařící v krajině
a zpracovatele zemědělské produkce
F3.1f. Podpora a propagace společenských a vzdělávacích akcí na úseku zemědělství,
lesnictví a místního potravinářství
F3.1g. Posilování povědomí obyvatelstva o nutnosti šetrného zemědělství a s tím
souvisejících negativních vlivů (zápach z hnojení …)
F3.1h. Podpora aktivit vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti a využívání místních
zdrojů a zemědělské produkce
V kapitole 914 08 Působnosti budou finanční prostředky využity v souladu s výše uvedenými
prioritami na realizaci exkurzí zaměřených na šíření dobré praxe, na poradenství pro
zemědělce a výrobce potravin včetně začínajících subjektů a na podporu výrobců regionálních
potravin - zlepšení odbytu, propagace a podpora lokální produkce. Předpokládaná finanční
náročnost uvedených aktivit činí 500.000 Kč a odpovídá výši převedených prostředků.
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Zbývající částka tvoří rezervu nezbytnou s ohledem na růst cen, například pro zajištění
Krajských dožínek.
Cílem úpravy je uvedení rozpočtu do souladu s činnostmi LK.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/39 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/b.33)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 154/22, kterou se upravují výdaje
v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to: 1) Snížením výdajů
v kapitole 91708 - Transfery o částku celkem 561.000 Kč a 2) Navýšením výdajů v kapitole
91408 - Působnosti celkem o částku 561.000 Kč, a to u dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství,
rozpočtový ukazatel Provozní potřeby - zemědělství. Výbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této
změny rozpočtu - rozpočtového opatření.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
3Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
10. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 145/22 - úpravy v kapitole 917 08,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu LK obci Hamr na Jezeře
Členům Výboru byla v předstihu zaslána důvodová zpráva. Další informace byla připravena
poskytnout vedoucí OŽPZ RNDr. Jitka Šádková.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu LK a na základě
obdržené žádosti o finanční podporu z rozpočtu LK, OŽPZ předkládá materiál k poskytnutí
neinvestiční účelové dotace žadateli Obec Hamr na Jezeře na akci 24 kapřích hodin.
Předmětem žádosti je podpora tradičních rybářských závodů, konaných v termínu 27.28.5.2022 v Hamru na Jezeře. Jedná se o rybářský závod dvojic v lovu kapra po dobu 24
hodin. Hlavním účelem této akce je podpora a rozvoj regionálního rybaření a osvěta v oblasti
životního prostředí a zemědělství. Konkrétní částka neinvestiční účelové dotace ve výši
15.000 Kč byla stanovena na základě vyhodnocení významu a přínosu akce s přihlédnutím
k možnosti prezentace LK, právní formě organizátora, dopadu na území LK, místu pořádání,
typu a velikosti oslovené cílové skupiny, vazbě akce na další aktivity v území, historii, tradici
a prestiži akce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 5/22/VŽPZ/40 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2022/b.63)
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 145/22, kterou se upravují
specifické ukazatele v kapitole 917 08 - Transfery, OŽPZ ve výši 25.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly a s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje do celkové výše 15.000 Kč Obci Hamr na Jezeře na realizaci akce 24 kapřích hodin.
Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje schválení této změny rozpočtu - rozpočtového opatření a
poskytnutí této účelové dotace.
Hlasování:
Přítomno: 10
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: přijato
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11. Různé
Tajemník seznámil členy Výboru s organizací hodnocení v rámci soutěže Výrobek roku LK,
které proběhne během 6. zasedání dne 16.6.2022. Uvedl, že pro přípravu hodnocení je nutné
znát v předstihu přesný počet hodnotitelů. Připomněl, že je nezbytné se zúčastnit celého
hodnocení. V případě, že není možné se z jakéhokoliv důvodu možné, je to třeba v předstihu
před vlastním hodnocením tajemníkovi oznámit. Vzhledem k tomu, že členové Výboru řídí, je
třeba zařadit hodnocení alkoholických nápojů na úvod (tajemník požádá organizátory).
Křupala - Vznesl dotaz, jeli možné získat informace o podnikatelích, zdali mají uzavřenu
smlouvu na odvoz a likvidaci odpadu. Na obcích se stává, že podnikatelé svůj odpad vyváží
do nádob obce, čímž stoupají náklady obce na odvoz odpadu. Na malých obcích je to pro
malý rozpočet velká zátěž. Tedy, zda je možné se obrátit na živnostenský úřad a požádat o
seznam podnikatelů a následně oslovit svozovou firmu o informaci, zda má s příslušným
podnikatelským subjektem uzavřenu smlouvu. A jak následně postupovat.
Odpověď byla po ukončení zasedání vyžádána na oddělení ovzduší a odpadů OŽPZ.
Odpověď Bauerová a Bláha - Obec má pro tyto situace pravomoc přímo určenou zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech, konkrétně § 147 písm. b), kde je stanoveno, že obecní úřad
kontroluje právnické a podnikající fyzické osoby, zda mají zajištěno převzetí odpadu, který
samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a
kategorie odpadu podle tohoto zákona. Doporučujeme tedy s těmi subjekty, u kterých máte
podezření na nelegální postup, zahájit kontrolu, respektive je vyzvat k předložení průběžné
evidence odpadů a doložení smlouvy s oprávněnou osobou či jiných dokladů prokazujících
zajištění převzetí odpadu. Pro doplnění lze uvést: Pokud by právnická nebo podnikající
fyzická osoba neoprávněně využívala obecní systém (neměla by smlouvu s obcí a přitom by
své odpady předávala do obecního systému), pak se jedná o přestupek podle § 121, odst. 2
písm. o) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento přestupek projednává obecní úřad a horní
výše možné sankce činí 10 mil. Kč.
12. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům Výboru a hostům za účast a ukončil jednání.
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Ing. Petr Kreisinger
člen Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Liberec 26. května 2022
Zapsal: Ing. Tomáš Komrzý, tajemník
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