
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku 

 
 

U s n e s e n í 

z 15. jednání Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku 

konaného dne 18.02.2019 od 12.30 hodin  

 v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 

Přítomni: Bc. Karel Nykles, Ing. Leoš Horčička, Lumír Pála, Vladimír Zima,  

Bc. Marian Gučík, Michal Šťovíček, RNDr. Petr Rojík Ph.D., Miroslav Hrůza  

Omluveni: Miroslav Stropek, Ing. Jiří Červenka 

Neomluveni:  Ing. Václav Jakubík  

Ostatní zúčastnění: Ing. Regina Martincová, Ing. Lucie Vavříková, Ing. Pavel Brandl, Radovan 

Třešňák, Ing. Vít Venhoda, Martin Chochel, Dis., Ing. Jiří Raška 

 

Jednání zahájil ve 12.35 hod. a ukončil ve 13.15 hod. předseda Komise pro životní prostředí, 

zemědělství a energetiku (dále i „Komise pro ŽP, Z a energetiku“) Bc. Karel Nykles. 

 

Členové Komise pro ŽP, Z a energetiku schválili následující program: 

 

1. Schválení programu jednání a kontrola usnesení z minulého jednání  

2. Projednání žádostí o poskytnutí individuálních dotací  

3. Přehlášení Přírodní rezervace Kosatcová louka 

4. Přehlášení Přírodní rezervace Chlum 

5. Různé  

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

1) Kontrola usnesení z minulého jednání  

 

usnesení č. 72/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí s plněním usnesení z minulého jednání (byla projednána 

změna termínu jednání z 13.05. na 20.05.2019) 

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

2) Projednání žádostí o poskytnutí individuálních dotací 

 

A) usnesení č. 73/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 

individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku 

Sokolov v celkové výši 60.000 Kč na vydávání Mysliveckého zpravodaje s celokrajskou působností 

v roce 2019. 

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 
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B) usnesení č. 74/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 

individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku 

Sokolov v celkové výši 14.000 Kč na činnost dvou kroužků mládeže myslivosti v roce 2019. 

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

C) usnesení č. 75/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 

individuální dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku 

Sokolov v celkové výši 5.000 Kč za účelem částečného pokrytí nákladů spojených s pořádáním 

chovatelské přehlídky a výstavy trofejí ulovené zvěře za rok 2018 ve dnech 04.05.2019 – 05.05.2019 

na statku Bernard v Královském Poříčí.  

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

D) usnesení č. 76/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 

individuální dotace Danielu Grigarovi v celkové výši 30.000 Kč k účelu pořádání chovatelské akce 

Život ve vodě. 

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

E) usnesení č. 77/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 

individuální dotace Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení Karlovarského kraje v celkové 

výši 50.000 Kč za účelem pořádání výstav drobného zvířectva, nákup cen, údržbu chovatelských 

areálů a pořádání volnočasových aktivit mladých chovatelů. 

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

F) usnesení č. 78/02/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 

individuální dotace Kozodoji zapsanému spolku v celkové výši 90.000 Kč k účelu pořádání 12. 

ročníku Karlovarských bioslavností.  

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

3) Přehlášení Přírodní rezervace Kosatcová louka 

 

usnesení č. 79/02/19 

Komise ŽP, Z a energetiku  souhlasí s předloženými podklady a doporučuje Radě Karlovarského 

kraje schválit přehlášení (tj. zrušení předchozí vyhlášky a souhlas s novým zřízením) Přírodní 

rezervace Kosatcová louka.  

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 
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4)  Přehlášení Přírodní rezervace Chlum 
 

usnesení č. 80/02/19 

Komise pro ŽP, Z  a energetiku souhlasí s předloženými podklady a doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit přehlášení (tj. zrušení předchozí vyhlášky a souhlas s novým zřízením) 

Přírodní rezervace Chlum.  

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

5)  Různé 

 

usnesení č. 81/02/19 

Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku souhlasí se změnou termínu jednání  

z 18.03. na 11.03.2019. 

 

pro:  8 proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

 

               Bc. Karel Nykles v.r. 

předseda Komise pro životní prostředí 

    zemědělství a energetiku 

 

 

V Karlových Varech dne 18.02.2019 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Vavříková 


