Zápis č. 5
z jednání Komise pro životní prostředí
Rady Olomouckého kraje
ze dne 15. 6. 2021

Přítomni:

Nepřítomni:

Bc. Filip Červinka

Ing. Jaroslav Horák

Ing. Alice Kutálková

Irena Blažková

Miroslava Pořízková

Omluveni:

Daniel Řezníček, M. A.

Mgr. Petr Ošťádal

Ing. Jiří Šírek

Ing. Pavel Kurfürst

Ing. Ivo Kropáček

Václav Mach

Mgr. Zdeněk Navrátil

Ing. Roman Macek

Ing. Jana Jaňourová

Petr Kopřiva

Ing. David Chytil

Petr Hlatký

Mgr. Nela Melicharová

Ing. et Ing. Martin Šmída

Ing. Tomáš Dobřanský
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Program:
1.

Zahájení

2.

Aktuální informace z jednání Rady Olomouckého kraje týkající se problematiky
životního prostředí

3.

Budoucnost dotací v oblasti ŽP
3.1 DP na podporu lesních ekosystémů
3.2 DP na podporu včelařů na území OK
3.3 DP na podporu aktivit v oblasti ŽP a zemědělství

4.

Různé
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Zápis:
1.

Zahájení, schválení programu jednání

Daniel Řezníček, M. A., předseda Komise, zahájil 5. jednání Komise Rady Olomouckého
kraje pro životní prostředí a seznámil její členy s navrženým programem jednání. Členové
Komise s programem souhlasili a takto byl program schválen.
2.

Aktuální informace z jednání Rady Olomouckého kraje týkající se problematiky
životního prostředí

Z jednání Komise se omluvil pan radní Šmída, proto bylo dohodnuto, že místo
prodiskutování aktuálních informací z ROK bude v příloze zápisu poskytnuta kopie
usnesení z 22. schůze ROK, která se konala dne 31. 5. 2021.
3.

Budoucnost dotací

3.1 DP na podporu lesních ekosystémů
Pan předseda uvedl DP na podporu lesních ekosystémů a shrnul nejdůležitější body
programu, a to včetně změn, které již ROK navrhla Komise pro rozvoj venkova a
zemědělství (doplnění podmínek DP, redukce podpory výsadby smrků z 30% na 20%,
výsadba do oplocenek).
K navrhovaným změnám proběhla diskuse. Pan předseda navrhl usnesení, ve kterém
Komise souhlasí s usnesením Komise pro rozvoj venkova a zemědělství č. 5
(UKV/3/5/2021) ze dne 3. června 2021 a připojuje se k oběma obsaženým doporučením
vůči Radě OK. Tento text byl členy schválen.
3.2 DP na podporu včelařů na území OK
Návrh omezit podporu začínajících včelařů – včelstev je dost – např. formou nastavení
povinné spoluúčasti. U stávajících včelařů ponechat DT beze změn.
Nepanuje úplně shoda na tom, zda včelstev je hodně nebo málo. Členové komise tedy
rozhodli o tom, že tento bod se přesune na další jednání – doplní se podklady a Komise
pozve hosta - předsedu Českého svazu včelařů pro OK.
3.3 DP na podporu aktivit v oblast ŽP a zemědělství
Na základě předchozí domluvy komise byla otevřena debata o změně parametrů
stávajícího DP a případném návrhu na vyhlášení nového DP v oblasti ŽP. Některé návrhy
byly již neformálně diskutovány na předchozím jednání komise. Navrženy byly zejména
následující úpravy:
Změna názvu – nový název: „Program na podporu environmentální výchovy, osvěty a
činnosti zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí“.
Změna cílů – nový cíl DP: „Cílem dotačního programu je podpora aktivit ve prospěch
povědomí o životním prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a
v souladu s cíli Olomouckého kraje. Konkrétně se jedná zejména o podporu
environmentální výchovy a kroužků, aktivit pro děti, mládež i dospělé, ekologické osvěty a
činnosti zájmových spolků a organizací působících v oblasti životního prostředí. Dotační
program vychází z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období
2021 – 2027 s výhledem do roku 2030. a Koncepce environmentální výchovy a osvěty
Olomouckého kraje.“
Strana 3 (celkem 5)

DT – 03_03_01 – Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy:
ponechat beze změn
DT – 03_03_02 Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a
podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast
životního prostředí a zemědělství:
Změna názvu – nový název: „Podpora environmentální výchovy a kroužků, aktivit pro děti,
mládež i dospělé, ekologické osvěty a činnosti zájmových spolků a organizací působících
v oblasti životního prostředí“.
Úprava hodnocení - Komise by hodnotila nynější kritérium C1 a Rada naopak B2
(podrobněji viz. příloha č. 1 usnesení)
Návrh na nový DP:
„Program na podporu mitigačních a adaptačních opatření na změnu klimatu“
Cíle nového programu: „Cílem dotačního programu je podpora činností a projektů
vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí na území Olomouckého kraje a k dílčí
adaptaci a zvýšení odolnosti jeho území na klimatickou změnu. Konkrétně se jedná
zejména o podporu přírodě blízkých opatření v krajině, která povedou ke zvýšení zádrže
vody v krajině, revitalizaci toků, přirozených drobných vodních prvků a biotopů, zvýšení
biodiverzity a omezení půdní eroze, dále o podporu výsadby zeleně a péče o ni, dále o
podporu budování modrozelené infrastruktury a také zhotovení koncepčních a
strategických dokumentů či studií týkajících se vyjmenovaných oblastí. Dotační program
vychází z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2021 – 2027
s výhledem do roku 2030, Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého
kraje a Klimatické adaptační strategie (pracovní název - jedná se o právě objednávanou
studii adaptace OK na změnu klimatu).“
Celková alokace mezi stávajícím DP se dvěma DT a novým DP (klimatické změny) by měl
být alespoň v poměru 30:70. (podrobněji viz příloha č. 2 usnesení)
4.

Různé

Členka komise paní Jaňourová vystoupila s návrhem, aby kraj vytipoval pozemky ve
vlastnictví OK, které by byly vhodné a následně by byly nabídnuty k výsadbě parků, alejí,
stromořadí. K iniciativě byla členům komise předsedou rozeslána důvodová zpráva.
Členové komise s návrhem souhlasili a přijali usnesení ve stejném znění.
Následující termín jednání by mohl být 21. 9. 2021 v 15:00 – Kongresový sál.
Potencionální body programu: DP včelaři, cyklostezka Bečva, DP na úseku vodního
hospodářství.

V Olomouci dne 15. 6. 2021
……………………………….
Daniel Řezníček, M. A.
předseda komise
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Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Usnesení Komise – 15.6.21
3. Příloha č. 1 usnesení 15.6.21
4.Příloha č. 2 usnesení 15.6.21
5.Příloha č. 3 usnesení 15.6.21
6. Autorizované usnesení ROK ze dne 31. 5. 2021
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