Zápis
ze 7. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 28. listopadu 2017 od 13:00 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác
Přítomni: Jiří Burian, Tomáš Czernin, Jan Horník, Zdeňka Hamousová, Anna Hubáčková,
Šárka Jelínková, Jan Látka, Karel Kratochvíle, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Božena
Sekaninová, Petr Šilar, Emilie Třísková
Omluveni: Milada Emmerová, Jan Hajda, Zbyněk Linhart, Radko Martínek, Petr Vícha,
Jiří Vosecký, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Pracovní jednání s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu paní
Svatavou Maradovou
3. Podnět senátorky Anny Hubáčkové – Těžba Uherský Ostroh
4. Různé
5. Termín příští schůze
Zápis:
1. Zahájení schůze komise
Předseda komise přivítal přítomné senátory na 7. schůzi komise, omluvil nepřítomné
senátory a požádal sen. Jiřího Buriana, aby se stal ověřovatelem schůze komise.
2. Pracovní jednání s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu paní
Svatavou Maradovou
Předseda komise přivítal na jednání schůze komise paní Maradovou s vysvětlením, že
toto jednání navazuje na návštěvu komise na SPÚ dne 6. června 2017, na kterém se
komise m. j. zajímala o letošní ročník ceny Státní pozemkového úřadu, protierozní
vyhlášku a případnou novelizaci zákona o státním pozemkovém úřadu. Paní Maradová ve
svém vystoupení seznámila přítomné senátory s novinkou pro letošní 11. ročník
udělované ceny Státního pozemkového úřadu. Tato cena se nově bude jmenovat „Žít
krajinou“ a také kritéria byla mírně upravena – bude zasláno tajemnici komise a
rozesláno všem členům komise pro info. Termín slavnostního vyhlášení této soutěže je 3.
května 2018. Paní Maradová také poukázala na částku 4,3 mld. Kč v minulém
programovacím období, která byla prostřednictvím malých projektů profinancována na
českém a moravském venkově. Pro nové programovací období je vyčleněna na tyto akce
částka 3 mld. Kč. Jedná se o stovky drobný akcí typu polní cesta, drobná vodní díla atd.
Paní ředitelka dále informovala, že od roku 1992 se pravidelně koná konference
pozemkových úprav a prosím komisi, aby tuto aktivitu podpořila. Jako partnery akce by
rádi více zapojili Svaz měst a obcí a podobné organizace (Svaz místních samospráv a
Spolek pro obnovu venkova). Státní pozemkový úřad ročně připraví a zrealizuje cca 200
pozemkových úprav, to je maximum vzhledem k personálnímu obsazení jednotlivých
úřadů.

Ředitelka Maradová také zmínila problematiku tzv. restituční tečky, která by měla ukončit
vydávání restituovaných pozemků a současně při jejím zrušení nebo posunutí by došlo ke
změnám při vypořádávání restitučních nároků. V současné době je pouze 3% pozemků
nevypořádaných, většinou se jedná o vlastníky, kteří mají specifické požadavky na
výměnu pozemku. K možné novele zákona o státním pozemkovém úřadu ředitelka
uvedla, že případné změny by ráda iniciovala v roce 2019 a nabídla členům komise účast
v pracovní skupině, která se bude novelou zákona zabývat. V diskusi vystoupili senátoři
Šilar, Horník a Hubáčková s podněty ze svých regionů.
Na závěr předseda komise poděkoval ředitelce SPÚ Svatavě Maradové za účast na
jednání komise a přivítal další možnou spolupráci.
3. Podnět senátorky Anny Hubáčkové – Těžba Uherský Ostroh
Předseda komise vyzval sen. Hubáčkovou, aby seznámila přítomné senátory
s problematikou těžby štěrku v lokalitě Uherský Ostroh. Senátorka rozeslala veškeré
materiály e-mailem a rozdala v podkladech na jednání komise. Vysvětlila problém kolize
zájmů soukromé společnosti, která má zájem o těžbu a místních obyvatel, kteří čerpají
pitnou vodu v těsném sousedství těžební lokality. Senátorka Hubáčková dále
informovala, že dne 7. prosince 2017 bude předána v této věci petice předsedovi Senátu
p. Štěchovi a také bude tato petice projednána na plénu Senátu. Senátorka Hubáčková
přivítala možnost spolupráce v této věci s kolegy J. Horníkem a J. Burianem, kteří mají
s problematikou těžby v regionu zkušenosti a také komunikuje s posl. V. Vrecionovou,
která stejný problém řeší na Mělnicku.
4. Různé
V tomto bodě předseda komise seznámil členy komise s žádostí Spolku pro obnovu
venkova o uspořádání slavnostního setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2017 v Hlavním
sále Valdštejnského paláce v termínu 6. prosince 2017 od 10:00 hodin. Předseda
upozornil, že termín koliduje s plénem Senátu. Komise akci jednomyslně odsouhlasila –
hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se - bylo přijato usnesení č. 29.
Další žádost se týkala záštity III. ročníku ceny Adolfa Heyduka pro památku nejvíce
přívětivou zdravotně znevýhodněným. Komise této ceně již minulosti záštitu udělila a
předseda komise se zúčastnil slavnostního vyhlášení této ceny. Jedná se o prospěšnou
akci a předseda udělení záštity podporuje. Komise akci jednomyslně odsouhlasila –
hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se - bylo přijato usnesení č. 30.
Na závěr předseda komise seznámil členy komise s plánem aktivit komise pro rok 2018
(rozdáno všem v podkladech) a požádal o stanovisko případně doplnění vhodných aktivit.
Plán se bude schvalovat na příští schůzi komise v únor u2018.
5. Termín příští schůze
Termín příští schůze komise nebyl stanoven.
Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.

sen. Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

sen. Jiří Burian, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

