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JID: 1764262018/KUUK 

Z á p i s 

z 8. zasedání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoje venkova – V. volební 
období 2016 - 2020, konaného dne 6. 11. 2018 v zasedacím sále 659 budovy A Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 
Ústí nad Labem.  

Přítomni:  Mgr. Ing. Miroslav Andrt – předseda výboru 
   Václav Beneš 

Vlastimil Mikl 
   Ing. Lukáš Pařízek 
   Radek Černý 
   Zdeněk Kutner 
Omluveni:   Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc. 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA 

Jana Blažková 

1. ÚVOD  
Jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova zahájil v 13.30 hodin 
předseda Mgr. Ing. Miroslav Andrt. 

2. SCHVÁLENÍ PORGRAMU  

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova po projednání 

schvaluje 

program 8. Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. 

hlasování (pro – proti – zdržel se)   (6 – 0 – 0)  návrh byl přijat - Usnesení č. 1/8/2018 

3. SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ 

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova po projednání 

schvaluje  

přizvání hostů k zasedání výboru – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, 
paní Ing. Moniky Zeman, MBA a pana Ing. Petra Mareše, technického ředitele ze společnosti 
United Energy a. s. 

hlasování (pro – proti – zdržel se)   (6 – 0 – 0)  návrh byl přijat - Usnesení č. 2/8/2018 

4. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova po projednání 

volí 

ověřovatele zápisu usnesení z 8. zasedání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj 
venkova – pana Radka Černého. 

hlasování (pro – proti – zdržel se)   (6 – 0 – 0)  návrh byl přijat - Usnesení č. 3/8/2018 

5. RŮZNÉ 

Předseda Mgr. Ing. Miroslav Andrt v úvodu jednání otevřel otázku úpravy pravidel pro 
čerpání dotací z fondu vodního hospodářství z hlediska zohlednění možnosti posuzování 
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jednotlivých projektů s ohledem na poskytnutí podpory malého rozsahu (podpora „de 
minimis“) a uvedl příklad modelu Plzeňského kraje, který má podporu malého rozsahu 
v dotačním programu zanesenou. Ing. Monika Zeman, MBA konstatovala, že odbor je 
připraven předložit zastupitelstvu pouze variantu, která byla již v Radě Ústeckého kraje 
projednána a doporučena ke schválení. Každý kraj má svůj individuální program a nelze tedy 
jednoznačně porovnat způsob poskytování podpory a použít konkrétní zásady daného kraje. 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt zdůraznil, že by bylo vhodné v této věci vyvolat jednání se zástupci 
legislativně právního odboru, odboru životního prostředí a zemědělství a odpovědným 
zástupcem samosprávy, radní Jitkou Sachetovou. Dodal rovněž, že dle jeho názoru by touto 
změnou nedošlo k narušení tržních podmínek.  

Ing. Monika Zeman, MBA dále informovala členy výboru o plánovaném semináři, který 
představí nový systém podání žádostí v podobě elektronického interaktivního formuláře, 
úpravy výzev pro příští rok a problematiku „dablování“ žádostí. Dále hovořila v návaznosti na 
minulé zasedání výboru o problematice kontroly výsadeb v lesích, které byly realizovány za 
přispění dotace odboru životního prostředí a zemědělství v rámci Programu pro poskytování 
příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Při vyúčtování 
příspěvků v rámci tohoto programu je potvrzena kvalita a rozsah provedených prací 
příslušným lesním hospodářem. Pracovníci odboru následně tento stav ověřují před 
vyplacením příspěvků na místě. V rámci hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených 
prostředků se o následnou péči stará majitel pozemku.  

Mgr. Ing. Miroslav Andrt v další části jednání přivítal Ing. Petra Mareše, technického ředitele 
ze společnosti United Energy. Uvedl přítomné do současné problematiky nakládání 
s komunálním odpadem po roce 2024 a požádal Ing. Petra Mareše o informace z pohledu 
připravenosti projektu výstavby zařízení k energetickému využití komunálního odpadu a 
možné součinnosti Ústeckého kraje.    
Ing. Petr Mareš v úvodu konstatoval, že projektová příprava zařízení byla zahájena v roce 
2008 a vyvrcholila v roce 2012 získáním stavebního povolení. Dále byl společností United 
Energy a.s., zajištěn konkrétní dodavatel stavby avšak v roce 2013 nebyla projektu potvrzena 
dotace. V projektu výstavby zařízení k energetickému využívání odpadů se dále pokračuje, 
avšak nyní je stěžejní změna zákona o odpadech, spočívající mimo jiné v odklonu biologicky 
rozložitelné složky z komunálního odpadu a především stanovení takové výše poplatků, aby 
skládkování komunálních odpadů nebylo nejlevnějším způsobem jejich odstranění. Ing. Petr 
Mareš dále konstatoval, že výhodou tohoto projektu je již realizovaná převážná část 
související infrastruktury. Spalovnu by bylo možné postavit i bez prostředků z dotací, 
nicméně tato skutečnost by se bezpochyby promítla i do ceny poplatků za odstraněný 
odpad. Dodal také, že součástí projektu je třídící linka. Vlastní ekonomika celého projektu je 
vzhledem k současnému stavu novelizace zákona o odpadech stále řešena. Dle propočtů a 
zkušeností z jiných obdobných provozů se cena na vstupu odhaduje v intervalu 50 – 90 
EUR/tunu.  
Zdeněk Kutner dále v diskusi konstatoval, že obce platí reálně svozovým firmám za plné 
kontejnery, které se však plné nevyvážejí. V případě spalovny pak budou obce navíc platit za 
komoditu a zároveň za dodané teplo. Ing. Petr Mareš souhlasil a poznamenal, že v tomto 
směru nebyla privatizace tepláren nejšťastnějším řešením.  

Mgr. Ing. Miroslav Andrt položil otázku, zda a jakým způsobem může Ústecký kraj v realizaci 
projektu pomoci. Ing. Petr Mareš naznačil možná řešení v podobě majetkového podílu. Podle 
výsledků dosavadních jednání však nemá Ústecký kraj zájem zařízení vlastnit patrně proto, že 
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by musel mimo jiné zajistit dopravu odpadu do zařízení. Možné řešení by byla domluva na 
svazku obcí.     
Ing. Lukáš Pařízek se zeptal na velikost svozové oblasti a na možnost překrývání této oblasti 
s jinými obdobnými projekty. Ing. Petr Mareš konstatoval, že svozová oblast činí okruh cca 50 
km bez překládky a 75 km s překládkou vyjma dovozu odpadu ze SRN (vyloučeno jako jedna 
z podmínek EIA). Dále dodal, že projekt byl původně zpracováván ve třech variantách (100, 
150 a 250 kt/rok), přičemž výsledná kapacita byla zvolena jako polovina ročního obratu 
Ústeckého kraje, aby zbyl prostor i na ostatní projekty. Z projektovaných 150 kt, využitých 
v zařízení by zbytek resp. tuhý výstup činil cca 30 kt, které by bylo možné potencionálně 
využít ve stavebnictví.   
Václav Beneš poznamenal, že výhodou projektu je jeho umístění ve stávajícím areálu 
s napojením na stávající infrastrukturu a dodal, že je možné pro dopravu komunálního 
odpadu ze vzdálenějších částí regionu využít železnici. Ing. Petr Mareš souhlasil a dodal, že 
technické řešení zařízení počítá s prodloužením stávající vlečky, aby bylo možné odpad po 
železnici do zařízení dovážet.  

Mgr. Ing. Miroslav Andrt otevřel další téma vlivu lokálních zdrojů vytápění na zdraví obyvatel 
a polemizoval nad aktuálním nastavením formy podpory při výměně kotlů. Současná verze 
„kotlíkových dotací“ je dostupná pouze pro určitou vrstvu obyvatel. Řešením by byla určitá 
modifikace systému podpory, která by umožnila např. předfinancování apod. Jedno 
z možných řešení nabízí Hnutí Duha ve svém informačním listu „Ofenzíva proti neviditelnému 
zabijákovi“ (květen 2018). 

Závěrem byl stanoven termín dalšího zasedání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a 
rozvoj venkova na 27. 11. 2018 v 13:30. Zasedání bylo ukončeno v 16.00 hodin. 

V Ústí nad Labem 26. 11. 2018 
 
 
 
 
 
zapsal: Ing. Jan Koutecký ověřovatel zápisu: Radek Černý 
 
 
 
 
 
 
předseda výboru: Mgr. Ing. Miroslav Andrt 


