
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku 

 
 

U s n e s e n í 

z 21. jednání Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku 

konaného dne 16.09.2019 od 12.30 hodin  

 v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: Bc. Karel Nykles, Lumír Pála, Vladimír Zima, Bc. Marian Gučík, Michal 

Šťovíček, Miroslav Stropek, Miroslav Hrůza, Ing. Leoš Horčička, RNDr. Petr 

Rojík Ph.D., Ing. Václav Jakubík 

Omluveni: Ing. Jiří Červenka 

Neomluveni:   
Ostatní zúčastnění: Ing. Karel Jakobec, Ing. Regina Martincová, Ing. Lucie Vavříková,  Ing. Pavel 

Brandl, Radovan Třešňák, Ing. Helena Baranovská, Ing. Vít Venhoda,  

Ing. Václav Lupínek, Martin Chochel, Dis. 

 

Jednání zahájil ve 12.35 hod. a ukončil ve 13.20 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. Schválení účasti hostů    

3. Program na podporu včelařství (Ing. Lupínek) 

4. Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem a ochrana lesa proti zvěři 

oplocenkami  (Ing. Lupínek) 

5. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji (Ing. Venhoda) 

6. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na 

ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi (Ing. Baranovská) 

7. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí (Ing. Baranovská) 

8. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Ing. Venhoda) 

9. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň  (Ing. Baranovská, Chochel, Dis.) 

10. Různé  

 

pro:  10  

 

 

Program jednání: 

 

1) Kontrola usnesení z minulého jednání  

 

usnesení č. 108/09/19 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí s plněním usnesení z minulého jednání. 

 

pro:  10  
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2) Schválení účasti hostů    

 

usnesení č. 109/09/19 

Členové Komise pro ŽP, Z a energetiku (dále jen „Komise“) schvalují účast hostů: zaměstnanci 

odboru životního prostředí a zemědělství. Předseda Komise s předstihem určí konkrétního 

zaměstnance. 

 

pro:  10 

 

 

3)   Program na podporu včelařství 

 

usnesení č. 110/09/19 

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

a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dotačního programu na podporu včelařství dle návrhu. 

 

pro:  10 

 

 

4)  Opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem a ochrana lesa proti zvěři 

oplocenkami 

 

usnesení č. 111/09/19 

 

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

Vyhlášení a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle návrhu a navýšení předpokládaného 

celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu o 2.000.000 Kč na celkových 

7.500.000 Kč. 

 

pro: 10 

 

 

5)  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji 

 

usnesení č. 112/09/19 

 

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

a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dotačního programu na realizaci opatření na likvidaci invazních druhů rostlin 

v Karlovarském kraji dle návrhu. 

 

pro: 10 
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6)  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření  

na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

 

usnesení č. 113/09/19 

 

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

a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dotačního programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích 

ohrožených povodněmi dle návrhu. 

 

pro: 10 

 

 

7)  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci 

drobných vodohospodářských ekologických akcí 

 

usnesení č. 114/09/19 

 

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

a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dotačního programu na realizaci opatření na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí dle návrhu. 

 

pro: 10 

 

 

8)  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 

usnesení č. 115/09/19 

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

a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dotačního programu na realizaci opatření na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělání a osvěty dle návrhu. 

 

pro: 10 

 

9)  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň  

 

usnesení č. 116/09/19 

 

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

Vyhlášení a Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu na realizaci opatření na podporu prevence proti 

suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň dle návrhu. 

 

pro: 10 
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10)  Různé 

 

usnesení č. 117/09/19 

 

Komise pro ŽP, Z a energetiku souhlasí s výjezdním zasedáním do Spalovny Chotíkov, která se bude 

konat dne 15.10.2019 (pozn. změna z původního termínu jednání ze 14.10.2019!). Sraz bude ve 12.00 

hod. v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. V termínu do 30.09.2019 dají vědět Ti, kteří se 

výjezdního zasedání nemohou zúčastnit na e-mail: lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz a zároveň  

na pavla.vinopalova@kr-karlovarsky.cz. 

 

pro: 10 

 

 

               Bc. Karel Nykles v.r. 

předseda Komise pro životní prostředí 

    zemědělství a energetiku 

 

V Karlových Varech dne 16.09.2019 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Vavříková 

mailto:lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz

