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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí

U s n e s e n í
z 27. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí 
konaného dne 17. 4. 2012 od 14:30 hod. v zasedací místnosti 215 C budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomní: Ing. I. Šmat, Mgr. V. Melichar, B. Vojtová, Ing. Orálek, F. Bartoň 
Omluveni: RNDr. J. Růžička, RNDr. P. Vanoušek, RNDr. P. Rojík, A. Kodýdková
Nepřítomni: Ing. M. Procházka
Hosté: Ing. E. Vršecká, Ing. J. Bradáč, Ing. A. Krýzlová, Ing. R. Kindratová, Ing. V. Zahrádka, J. Solnařová, K. Bařtipánová


Program:	
	Zpráva o stavu plnění jednotlivých opatření v Plánu oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe a v Plánu oblasti povodí Berounky (vyplývá z usnesení č. ZK 353/12/09 ze dne 10. 12. 2009, kterým se schvalovaly Plány oblasti povodí).

Analýza potřeb Karlovarského kraje.
Příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí.
Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.
Příspěvky na úseku ochrany životního prostředí
Příspěvky na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Informace o naplňování projektu EKOKOM.
Informace o farmářských trzích a regionální potravině
Různé

Usnesení č. 73/4/12
Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí schvaluje program jednání
Hlasování:			 		pro: 	5	proti: 	0	zdržel se: 0

K bodu č. 1 programu
Usnesení č. 74/4/12

Komise bere na vědomí zprávu o stavu plnění jednotlivých opatření v Plánu oblasti povodí Ohře  a Dolního Labe a zprávu o stavu plnění jednotlivých opatření v Plánu oblasti povodí Berounky. Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí doporučuje Radě Karlovarského kraje zprávy přijmout.

Hlasování:			 		pro: 	5	proti: 	0	zdržel se: 0

K bodu č. 3 programu
Usnesení č. 75/4/12

Komise doporučuje rozdělení příspěvků dle varianty B (příloha č. 3).   

Hlasování:               				 pro:       5             proti:     0             zdržel se: 0

K bodu č. 4 programu
Usnesení č. 76/4/12
Komise doporučuje přijmout pro Obec Šabina výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvku na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi a požadovaný příspěvek ve výši 127 248,- Kč na realizaci opatření - Bezdrátový rozhlas v obci a chatové oblasti       u řeky Ohře poskytnout.

Hlasování					 pro:       5             proti:     0             zdržel se: 0

K bodu č. 5 programu
Komise doporučuje schválení rozdělení příspěvků na úseku životního prostředí z rozpočtu Karlovarského kraje tak, jak bylo předloženo odborem životního prostředí a zemědělství (příloha č. 4.) 
Hlasování:    					 pro:       5             proti:     0             zdržel se: 0

K bodu č. 6 programu
Usnesení č. 78/4/12
Komise doporučuje schválení příspěvků na úseku environmentálního vzdělávání osvěty dle návrhu zpracovaného  odborem životního prostředí a zemědělství (příloha č. 5) s těmito úpravami:
žádosti č. 9 a 12 se nedoporučují, příspěvek u žádosti č. 2 doporučuje Komise snížit o 10 tis. Kč                     a příspěvek - žádost č. 17 ponechat v původní výši. Zbylé finanční prostředky doporučuje Komise rozdělit mezi ostatní žádosti.

Hlasování: 					 pro:       5             proti:     0             zdržel se: 0



Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
V Karlových Varech dne 17. 4. 2012
Zapsala: Ing. Jana Valečková, DiS.





RNDr. Pavel Vanoušek
		                    Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 
                           pro životní prostředí



Seznam příloh:
1. Tabulka opatření z Plánu oblasti povodí Berounky.
2. Tabulka opatření z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.
3. Varianta B (Příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí).
4. Hodnotící tabulka (Příspěvky na úseku ochrany životního prostředí).
5. Tabulka příspěvků (Příspěvky na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).


