Z á p i s

z 21. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, 
konaného dne 22. 1. 2008 na KÚ Karlovarského kraje, budova C, zas. míst. č. 240


přítomni: 	RNDr. P. Vanoušek, , Ing. M. Frank, , Bc. M. Frous, B. Vojtová, RNDr. P. Žlebek,  RNDr. J. Pěček                                           
omluveni:   	L. Chrástová, RNDr. J. Růžička
nepřítomni: 	E. Kašparová
hosté: 	Mgr. A. Krýzlová, Ing. E. Vršecká, Ing. J. Nečesánková, Ing. H. Gillarová, Ing. V. Kudláček, Bc. J. Kotrabová
 

 Jednání zahájil předseda komise RNDr. Vanoušek. Byl odsouhlasen program jednání s tím, že navržený bod č. 3) Problematika EVVO bude projednán jako první a navržený bod č. 4) Informace pracovní skupiny pro invazivní rostliny bude vzhledem k omluvě pana RNDr. Růžičky přeložen na dubnové jednání Komise.
Komise se dohodla na následujícím:
K bodu č. 3 programu – Problematika EVVO:
Zástupkyně odboru školství, paní Bc. Kotrabová, seznámila členy Komise s tím, že v problematice environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) odbor školství nevyvíjí konkrétní aktivity, pouze na poradách krajských škol problematiku EVVO stále připomíná.
Dále členové Komise diskutovali se zástupkyní odboru školství a s vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství o garantovi EVVO a o stavu krajské koncepce EVVO a její plánované aktualizaci. Zájem o spolupráci při aktualizaci koncepce EVVO projevil RNDr. Žlebek.
Ing. Kudláček prezentoval členům Komise spolupráci kraje se společností EKO-KOM, a. s. na vzdělávacím programu pro školy.
Usnesení: Komise bere na vědomí informace odboru životního prostředí a zemědělství a odboru školství o naplňování krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), včetně informace, že je připravována revize tohoto dokumentu. Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje při projednání revize krajské koncepce EVVO určit garanta a termín následné kontroly naplňování koncepce.
Hlasování: 6-0-0
K bodu č. 1 a 2 programu – Zpráva o plánování a předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe a povodí Berounky pro území Karlovarského kraje;
Informace ke strategii financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.
Členové Komise diskutovali se zástupci odboru životního prostředí a zemědělství o stavu čištění městských odpadních vod v obcích kraje, o postupu verifikace dat o naplňování směrnice rady č. 91/271/EHS, které shromažďuje Ministerstvo zemědělství. Z těchto dat vyplynulo, že v této oblasti jsou zatím nečinné obce Loket a Teplá. 
Komise byla dále seznámena s postupem zpracování Zprávy o plánování a předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe a povodí Berounky pro území Karlovarského kraje.

K bodu č. 5 programu - Informace o řešení problematiky sinic:
Ing. Vršecká seznámila členy Komise s tím, že 1. 2. 2008 proběhne setkání s partnery Městem Cheb a Povodí Ohře, s. p., na kterém se bude projednávat případné podání žádosti do Operačního programu Cíl III ČR – Bavorsko. Další informace k tomuto tématu budou Komisi předloženy na dubnovém jednání Komise.
K bodu č. 6 programu - Různé:
Členové Komise byli seznámeni s účastí na jednáních Komise a se skutečností, že účast členů na jednáních bude probírána v orgánech Karlovarského kraje.



                                                                                              RNDr. Pavel Vanoušek
předseda Komise rady pro životní prostředí


Zapsala: Mgr. Andrea Krýzlová

