Z á p i s

ze 14. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, 
konaného dne 14. 11. 2006 na KÚ Karlovarského kraje, budova C, zas. míst. č. 151

přítomni: 	RNDr. P. Vanoušek, Ing. M. Frank, RNDr. J. Růžička  
omluveni:   	B. Vojtová,  Bc. M. Frous,  RNDr. J. Pěček 
nepřítomni: 	E. Kašparová, RNDr. P. Žlebek, L. Chrástová
hosté: 		Ing. E. Vršecká, J. Solnařová, Ing. J. Raška, Ing. J. Podlešák, Ing. J. Peták

Jednání zahájil předseda komise RNDr. Vanoušek. Na začátku byl představen host jednání, pan Ing. Peták, a byl schválen navržený program jednání s tím, že s ohledem na počet přítomných členů Komise nepřijímá usnesení
Komise se dohodla na následujícím:
K bodu č. 1 programu – Informace o činnosti pracovní skupiny pro invazivní rostliny:
Pan RNDr. Růžička přednesl informaci o dosavadní činnosti pracovní skupiny pro invazivní rostliny. Konečné návrhy budou projednány na jednání Komise v lednu 2007.
K bodům č. 2 programu - Problematika řas a sinic – informace.
Pan Ing. Peták a pan RNDr. Vanoušek poskytli přítomným informace o aktuálním stavu řešení problematiky řas a sinic v přehradě Skalka. 
Komise vzala na vědomí informaci odboru životního prostředí MěÚ Cheb a Města Cheb o jejich dosavadních aktivitách k řešení problematiky výskytu řas a sinic v přehradě Skalka.
K bodu č. 3 programu - Změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje:
Komise vzala na vědomí informaci Ing. Vršecké o postupu a důvodech pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
K bodu č. 4 programu - Návrh změny Pravidel RKK č. PR 01/2004 pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí:
Komise projednala návrh změn Pravidel RKK č. PR 01/2004 pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí, který předložil odbor životního prostředí a zemědělství, a doporučuje Radě Karlovarského kraje v těchto pravidlech přijmout text:
„Celková výše příspěvků na projekty/programy pro všechny žadatele je v příslušném kalendářním roce stanoven schváleným rozpočtem Karlovarského kraje se spodní hranicí 1.000.000,- Kč.“
K bodu č. 5 programu - Krajská koncepce EVVO – informace o jejím plnění:
Komisi byla odborem životního prostředí a zemědělství předložena informace o plnění krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.



                                                                                              RNDr. Pavel Vanoušek
předseda Komise rady pro životní prostředí

Zapsala: Jarmila Solnařová

