Zápis č. 3
z jednání Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství Rady Olomouckého kraje
ze dne 3. června 2021

Přítomni:

Nepřítomni:

Benýšek Richard, Ing., Ph.D., MBA
Baslerová Renata, Ing.
Beneš Jiří
Čečman Ivo, Ing.
Jaroslav Hudlík
Jüngling Lenka, Ing.
Konečný Jan, Ing.
Marčan Libor, Bc.
Navrátil Petr, Ing., Ph.D.
Petružela Jiří
Ronzová Mádrová Zlata, Ing.
Řezníček Daniel, M.A.
Řezníček Jiří
Šimek Petr, Ing.
Vrána Jaroslav, Ing., MBA
Zbořil Roman

Omluveni:
Daniel Lukáš
Fabiánek Radovan
Mikmek Šárka

Tajemník:

Hosté:

Krmášek David, Ing.

Šafařík Jan, Ing., MBA, náměstek hejtmana
Mračková Kateřina, Ing., ředitelka RO Olomouc - SZIF
Novotná Marta, Ing.
Olivíková Jana, Ing.
Garant za Radu Olomouckého kraje:
Šmída Martin, Ing. et Ing., uvolněný člen ROK
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Upravený program jednání:
1. Schválení upraveného programu jednání, organizační záležitosti – předání
jmenovacích dekretů
2. Celostátní síť pro venkov OK – představení činností v roce 2021 a plán na rok 2022
– Ing. Kateřina Mračková, ředitelka regionálního odboru Olomouc – Státní
zemědělský intervenční fond
3. Program rozvoje venkova ČR – informace SZIF k období 2020+ - Ing. Kateřina
Mračková, ředitelka regionálního odboru Olomouc – Státní zemědělský intervenční
fond
4. Informace z jednání orgánů kraje – Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení
regionálního rozvoje
5. Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn 2021 – Ing. Jana Olivíková,
oddělení regionálního rozvoje
6. Návrh na úpravu podmínek dotačního programu „Program na podporu lesních
ekosystémů 2020-2025“ – Jiří Beneš
7. Návrhy a připomínky Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje k dotačnímu
programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022“ – Jiří Řezníček,
předseda SPOV OK
8. Různé

Zápis:
1. Zahájení, schválení upraveného programu jednání, organizační záležitosti –
předání jmenovacích dekretů
Jednání zahájil předseda komise Ing. Richard Benýšek, který přivítal hosty Ing. Jana
Šafaříka, MBA, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj
venkova a Ing. Kateřinu Mračkovou – ředitelku regionálního odboru Olomouc – Státní
zemědělský intervenční fond. Za KÚOK byli přítomni, Ing. Marta Novotná, vedoucí
oddělení regionálního rozvoje a Ing. Jana Olivíková z oddělení regionálního rozvoje.
Předseda konstatoval, že Komise je s ohledem na přítomnost nadpoloviční většiny
členů usnášeníschopná. Uvedl, že členům byla zaslána pozvánka s programem
a některými podkladovými materiály.
Předseda společně s Ing. Šafaříkem slavnostně předali jmenovací dekrety členům
Komise, kteří nebyli přítomni na 1. jednání Komise.
Předseda představil upravený program jednání. Požádal o předřazení bodů
„Celostátní síť pro venkov OK – představení činností v roce 2021 a plán na rok 2022“
a „Program rozvoje venkova ČR – informace SZIF k období 2020+“ a doplnění dvou
samostatných bodů „Návrh na úpravu podmínek dotačního programu „Program na
podporu lesních ekosystémů 2020-2025““, který předložil Jiří Beneš a „Návrhy
a připomínky Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje k dotačnímu programu
„Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022““, který předložil Jiří Řezníček,
předseda SPOV OK.
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Předseda vyzval členy k případným připomínkám či doplnění. Nebyly vzneseny žádné
připomínky a upravený program jednání byl jednomyslně přijat.
Ing. Krmášek požádal členy komise, aby v případě, že doposud nedodali požadované
formuláře k vyplácení odměn a formuláře pro elektronické zasílání výplatních pásek,
aby tak učinili.
2. Celostátní síť pro venkov OK – představení činností v roce 2021 a plán na
rok 2022
Ing. Kateřina Mračková, ředitelka regionálního odboru Olomouc – Státní zemědělský
intervenční fond představila Celostátní síť pro venkov OK a její činnosti v roce 2021
a plán na rok 2022.
Celostátní síť pro venkov zřídilo Ministerstvo zemědělství jako komunikační platformu
PRV s cílem zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova.
Uvedla, že v působnosti regionálního odboru Olomouc jsou Olomoucký i Zlínský kraj
a sídlí v každém bývalém okresním městě, kde jsou oddělení příjmu žádostí a LPIS
a oddělení terénních inspektorů. Řeší problematiku evropských dotací pro
zemědělství, administrují dva operační programy Program rozvoje venkova a operační
program Rybářství a od roku 2020 administrují veškeré národní dotace pro
ministerstvo zemědělství, dělají společnou organizaci trhu, provádí kontrolní činnost.
V rámci SZIF působí celkem 1 300 zaměstnanců, z toho v rámci RO Olomouc
cca 120 zaměstnanců. RO Olomouc administruje a vydává rozhodnutí v oblasti
lesnictví pro celou ČR.
SZIF administruje a kontroluje především:
 Přímé platby (PP)
 Program rozvoje venkova (PRV)
 Společná organizace trhu (SOT)
 OP Rybářství (OPR)
 Národní dotace
 Značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO
Na každém Regionálním odboru SZIF pracují jeden až dva koordinátoři CSV, kteří na
základě ročních regionálních prováděcích plánů připravují a realizují akce CSV.
Z důvodu covid- 19 byla činnost Celostátní sítě pro venkov takřka „nulová“. Nemohly
se pořádat školení a workshopy, propagační a informační akce, semináře a exkurze
ke sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV pro osoby, které se aktivně podílejí na
rozvoji venkova a zemědělství.
Usnesení: Komise bere na vědomí informace z Celostátní sítě pro venkov OK –
představení činností v roce 2021 a plán na rok 2022.
Výsledky hlasování: Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0.
3. Program rozvoje venkova ČR – informace SZIF k období 2020+
Ing. Kateřina Mračková, ředitelka regionálního odboru Olomouc – Státní zemědělský
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intervenční fond představila Program rozvoje venkova ČR – informace SZIF k období
2020+.
Představila schéma jednotlivých podpor PRV do lesního hospodářství, zemědělství
a do potravinářství a jiné. V rámci PRV se vyčlení 5 % objemu finančních prostředků,
které se dále administrují prostřednictvím MAS. V rámci RO Olomouc působí 32 MAS.
Každý OP má vyčleněny prostředky ve výši 10 % na technickou pomoc, kde jsou
z části dotováni úředníci a dále jsou zde k dispozici prostředky na technické vybavení.
CSV zajišťuje prezentaci, propagaci a osvětu PRV. RO Olomouc má v rámci CSV
k dispozici pro tyto účely každoročně cca 1 mil. Kč na realizaci seminářů, propagační
akce, příklady dobré i špatné praxe, tvorbu informačních materiálů a jiné. V roce 2021
se realizují webináře k jednotné žádosti a k PRV, realizuje se tvorba brožury z příkladů
dobré praxe a jiné.
Vyzvala Komisi k návrhu společných aktivit pro letošní rok. Partneři pak budou moci
navrhnout plán společných aktivit také pro rok 2022.
Informovala o aktuálně projednávané problematice a to možného zastropování výše
dotace pro členské státy a aktivní zemědělec. RO Olomouc má na starost
3 738 subjektů. SZIF aktuálně řeší strukturu těchto subjektů. Pro tyto subjekty vytvořil
SZIF komunikační a informační Portál farmáře, který využívá cca 80 % žadatelů.
Od 15. června je k dispozici v rámci PRV rekordních 5,2 mld. Kč, které by se měly
rozdělit v rámci PRV oprávněným žadatelům.
Předseda ocenil proklientský přístup SZIF a jeho aktivity, které zajišťuje pro žadatele.
V této souvislosti zmínil také podobně pozitivní přístup ze strany Olomouckého kraje
při poskytování programových dotací.
Usnesení: Komise bere na vědomí informace z Programu rozvoje venkova ČR –
informace SZIF k období 2020+.
Výsledky hlasování: Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0.
4. Informace z jednání orgánů kraje
Předseda požádal pana náměstka, zda nechce sdělit nějaké novinky z vedení kraje,
které by se mohly týkat zaměření komise. Náměstek informoval o záměru vedení kraje
provést komplexní revizi všech vyhlašovaných dotačních programů z rozpočtu
Olomouckého kraje a cílem maximálně zjednodušit a zefektivnit administraci dotačních
programů a v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2022“ představil záměr na dřívější vyhlášení dotačního programu s tím, že by
rád, pokud by členové komise mohli v rámci přípravy zpracování těchto materiálů
vznést své náměty a připomínky.
Předseda se dále dotázal na aktuální fungování společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a. s.. Náměstek sdělil, že projekt je ve fázi restartu
a intenzivní komunikace mezi všemi dotčenými zástupci. Je nutné i s ohledem na nový
odpadový zákon pozvednout odpadové hospodářství v kraji a postupovat ve shodě.
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Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje představila informace
z jednání orgánů kraje. Předseda se dotázal, zda je veřejně k dispozici aktualizované
znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje? Ing. Novotná sdělila, že úplné
znění po zapracování všech aktualizací je k dispozici na webu kraje
https://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-uplne-zneni-poaktualizaci-c-2a-cl-4679.html
Prezentace je přílohou č. 1 zápisu.
Usnesení: Komise bere na vědomí informace z jednání orgánů kraje.
Výsledky hlasování: Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0.
5. Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn 2021
Ing. Jana Olivíková z oddělení regionálního rozvoje představila Národní putovní
výstavu Má vlast cestami proměn 2021, včetně již tradičního zapojení Olomouckého
kraje, jako partnera výstavy. Zástupci přihlášených obcí sdělili své vlastní zkušenosti
s účastí na této výstavě a poděkovali Olomouckému kraji za dlouhodobou finanční
podporu realizace putovní výstavy, která spočívá oproti jiným krajům, také v zaplacení
účastnického poplatku za prezentující obce z našeho regionu.
Prezentace je přílohou č. 2 zápisu.
Usnesení: Komise bere na vědomí informace z Národní putovní výstavy Má vlast
cestami proměn 2021.
Výsledky hlasování: Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0.
6. Návrh na úpravu podmínek dotačního programu „Program na podporu
lesních ekosystémů 2020-2025“
Jiří Beneš představil návrh na úpravu podmínek dotačního programu „Program na
podporu lesních ekosystémů 2020-2025“.
Doporučil upravit s účinností od roku 2022 podmínky pro přidělení dotace:
-

v rámci umělé obnovy lze podpořit výsadbu smrku ztepilého pouze do výše
zastoupení místo 30 % nově 20 % z celkového množství všech vysázených
druhů dřevin na dané ploše obnovního prvku,

-

pro zajištění pestré druhové skladby porostů lze podpořit výsadbu smrků pouze
do oplocenek, jejichž konstrukce znemožňuje přístup spárkaté zvěři až do doby
zajištění oploceného porostu,

-

procentuální zastoupení dřevin v oplocence bude: smrk max. 20 %, další min.
dva druhy stanovištně vhodných dřevin dle vyhl. 298/2018 Sb.: min. 80 %.

Odůvodnění:
- dle účinného znění vyhlášky 298/1018 Sb. je pěstování smrku s ohledem na
možnou změnu klimatu na stanovištích 4. LVS rizikové a na stanovištích 3. LVS
velmi rizikové. V tomto kontextu se snižuje jeho role na „dosažení většího
odolnostního potenciálu lesních ekosystémů“ (viz důvod dotace).
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-

jednou z významných příčin snížené odolnosti lesních porostů vůči klimatickým
stresům a biotickým činitelům je dle MZe přetrvávající odlišná druhová, věková
a prostorová skladba lesů oproti skladbě doporučené, popř. přirozené. Klíčovým
problémem je snížená ekologická stabilita porostů zakládaných v dříve
uplatňovaném klasickém pasečném smrkovém hospodářství, které v současné
době představuje překonaný a rizikový systém.

-

současné podmínky udělení dotace nezajišťují vytvoření porostů s pestřejší
druhovou skladbou, neboť dostatečně neřeší vysoké riziko poničení listnatých
stromů a jedlí, jejichž sazenice a semenáčky budou bez oplocení s velkou
pravděpodobností zničeny spárkatou zvěří. Kvůli tomu bude docházet pouze
k růstu smrků, které jsou pro definovaná stanoviště riziková až velmi riziková
a poskytnuté krajské dotace tak budou podporovat další snížení odolnosti lesní
půdy a lesních porostů.

-

k tvrzení předcházejícího bodu lze využít data z Národní inventarizace lesa
2015: Listnáče a jedle zvěř okusuje více než smrky – průměrně je jich
poškozeno 63 %. Na polovině území republiky je poškozeno více než 75 %
mladých listnáčů a jedlí a na čtvrtině území republiky zvěř poškodila dokonce
téměř všechny mladé listnáče a jedle (konkrétně 97 %). Nemluvě o přirozeném
zmlazení stromků, jehož ztrátu vlivem spárkaté zvěře ani nejde spočítat. Dále
lze využít data některé ze srovnávacích ploch.

Podkladové materiály jsou přílohou č. 3 a 4 zápisu.
Protinávrh Ing. Jana Konečného týkající se vypuštění bodu 7) „oplocenky“ a bodů 6)
a 8), kde by se měnilo procentuální zastoupení výsadby smrku z 20 % na 30–40 %
nebyl přijat.
Výsledky hlasování: Pro 1, Proti 15, Zdržel se 0.
Usnesení: Komise pro rozvoj venkova a zemědělství doporučuje po projednání
Radě Olomouckého kraje upravit s účinností od roku 2022 podmínky pro
přidělení dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025 tak, že podmínky
nově zní:
1) kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími
hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
2) byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební
materiál podle jiného právního předpisu,
3) jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené
jiným právním předpisem,
4) dotace na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše ve výši
minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu
jiným právním předpisem,
5) umělá obnova SM (první i opakovaná) je možná v souborech lesních typů
3M, 3K, 3N, 3I, 3S, 3F, 3B, 3H, 3D, 3A, 3V, 3O, 3P, 4M, 4K, 4N, 4I, 4S, 4F, 4B,
4H, 4D, 4A, 4V, 4O, 4P,
6) v rámci umělé obnovy lze podpořit výsadbu smrku ztepilého pouze do
výše zastoupení 20 % z celkového množství všech vysázených druhů
dřevin na dané ploše obnovního prvku,
6

7) pro zajištění pestré druhové skladby porostů lze podpořit výsadbu smrků
pouze do oplocenek, jejichž konstrukce znemožňuje přístup spárkaté
zvěři až do doby zajištění oploceného porostu,
8) procentuální zastoupení dřevin v oplocence bude: smrk max. 20%, další
min. dva druhy stanovištně vhodných dřevin dle vyhl. 298/2018 Sb.:
min. 80%
s tím, že žádá o vypořádání návrhu podmínek před vyhlášením dotačního
programu na rok 2022.
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství doporučuje Radě Olomouckého kraje
ustanovení expertní pracovní skupiny pro vytvoření nové koncepce poskytování
dotací pro lesnické hospodaření v Olomouckém kraji
Výsledky hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 3.
7. Návrhy a připomínky Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje
k dotačnímu programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022“
Jiří Řezníček, předseda SPOV OK představil návrhy a připomínky Spolku pro obnovu
venkova Olomouckého kraje k dotačnímu programu „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2022“.
Podkladový materiál je přílohou č. 5 zápisu.
Návrh na usnesení: Komise pro rozvoj venkova a zemědělství doporučuje po
projednání Radě Olomouckého kraje:
1) zařadit pro rok 2022 dotační titul DT 6 – Podpora nákupu komunální
techniky pro obce.
Odůvodnění: obce se musí starat o údržbu zeleně, komunikací, chodníků,
zajištění odběru biologického odpadu, papíru a ostatních komodit
tříděného odpadu. Nákup komunální techniky byl podporován v minulosti,
a nyní již životnost techniky končí, stává se poruchovou a tím také rostou
náklady na údržbu. Pokud si obec bude pořizovat novou techniku musí
vynaložit vysoké náklady, protože levné stroje dlouho nevydrží a nejsou
ekonomicky výhodné. Žadatelé a vlastníci by měli být obce, neboť
společné vlastnictví více obcí jeko MAS v tomto případě nefunguje
a účetní zařazení je problematické prostřednictvím dlouhodobých
výpůjček a smluv.
2) návrat k podpoře minimálně 50 % obec, 50 % kraj. Pro malé obce je 60 %
doplatku u investičních akcí dost velká finanční zátěž. Může být
rozčleněno i podle počtu obyvatel. Do 500 obyvatel 50 %, od 500 obyvatel
40 %/ 60 %.
3) kritérium hodnocení dostal/nedostal 3 roky vyžadovat pro investiční DT 1
zvlášť nebo samostatně pro každý titul.
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Odůvodnění: pravidelně žádající o podpory na nižší částky v DT 5 nebo
DT 2 a DT 3 jsou pak znevýhodnění v bodovém hodnocení u investičních
akcí, na které nežadali (pro získání podpory ve výši 80 tisíc na podporu
prodejen v DT 5 jsou znevýhodnění v dalších letech při požadavku na DT
1 a ostatní.
4) navýšit alokaci POV 2022
s tím, že žádá o vypořádání návrhu připomínek před vyhlášením dotačního
programu na rok 2022.
Výsledky hlasování: Pro 16, Proti 0, Zdržel se 0.
8. Různé
Předseda informoval, že by rád uskutečnil koncem června výjezdní jednání Komise.
Záměr projedná s garantem Komise radním Ing. Martinem Šmídou a poté by došlo
k upřesnění programu a termínu výjezdního jednání. Členové komise jednomyslně
odsouhlasili záměr uskutečnit výjezdní jednání komise.
Další jednání Komise pak proběhne dle schváleného harmonogramu dne 21. 10. 2021
od 13:00 hodin v Kongresovém sále KÚOK. Komise podle schváleného plánu práce
bude projednávat „Informace k vyhlašovaným dotačním programům z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2022“, „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022,
Program na podporu místních produktů 2022 – návrh Pravidel a kritérií hodnocení“
a „Představení činnosti MAS (Místní akční skupiny) Olomouckého kraje“. Předseda
Komise poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

V Olomouci dne 3. 6. 2021
……………………………………….
Ing. Richard Benýšek, Ph.D., MBA
předseda komise
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