Z á p i s

z 26. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí, 
konaného dne 16. 9. 2008 na KÚ Karlovarského kraje, budova C, zas. míst. č. 215



přítomni: 	RNDr. P. Vanoušek, , Ing. M. Frank, , Bc. M. Frous, RNDr. P. Žlebek, RNDr. J. Pěček, RNDr. J. Růžička                                           
omluveni:   	B. Vojtová
nepřítomni: 	L. Chrástová, E. Kašparová
hosté: 	Mgr. A. Krýzlová, Ing. E. Vršecká, p. J. Solnařová


Jednání zahájil předseda komise RNDr. Vanoušek. Byl schválen program jednání s tím, že bod 3. bude projednán před bodem 2.
Komise se dohodla na následujícím:

K bodu č. 1 programu – Změna pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu kraje:
Zástupkyně odboru, paní Jarmila Solnařová, seznámila členy Komise s návrhy odboru životního prostředí a zemědělství na úpravu pravidel  na poskytování příspěvků na drobné vodohospodářské 
a ekologické akce, na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a na ochranu životního prostředí (návrhy jsou přílohou tohoto zápisu).
Usnesení: Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit návrh úprav Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí připravených odborem životního prostředí a zemědělství. Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje provést změnu Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí navrženou odborem životního prostředí a zemědělství.
        
           Hlasování: 6-0-0	

K bodu č. 3 programu – Pracovní skupina pro invazivní rostliny -.závěrečná zpráva:
RNDr. Růžička předložil a prezentoval ostatním členům Komise Závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro invazivní rostliny, členové Komise poté diskutovali o navržené regulaci.
Usnesení: Komise projednala podkladový materiál zpracovaný skupinou pro invazivní rostliny a vzala ho na vědomí.
Hlasování: 6-0-0

K bodu č. 2 programu – Poznatky z projektu sinice Skalka:
Ing. Vršecká a RNDr. Růžička seznámili přítomné se stavem projektu Sinice Skalka (nositel projektu, metody a vlivy, které do projektu vstupují). 
Usnesení: Komise bere na vědomí informaci odboru životního prostředí a zemědělství s stavu projektu Sinice Skalka.
Hlasování: 6-0-0

K bodu č. 4 programu – Různé:
Ing. Vršecká informovala členy Komise o schválení pravidel pro poskytování příspěvků pro včelaře od roku 2009.
RNDr. Pěček informoval přítomné o připravovaném semináři AQUASANA.





                                                                                           RNDr. Pavel Vanoušek
předseda Komise rady pro životní prostředí


Zapsala: Mgr. Andrea Krýzlová

Přílohy:
	návrh změn Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

návrh změn Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí
návrh změn Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

