
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise životního prostředí a změny klimatu 

           Č.j. KK/8/ZK/21 
 

U s n e s e n í 

z 4. jednání Komise životního prostředí a změny klimatu 

konaného dne 02.06.2021 od 12.30 hodin  

v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: Kuchař Jan, Beitl Robin, Beránek František Ing. Čekanová Dana,   

Ing. Klimeš Erik, Ing. Krása Petr, Mgr. Melichar Vladimír, Bc. Nykles Karel 

(videokonferečně), RNDr. Rojík Petr Ph.D., Stropek Miroslav, Šťovíček Michal, Ing. Vinš 

Martin 

Omluveni: Ing. Červenka Jiří 

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

Helena, Ing. Venhoda Vít, Mgr. Lillová Ulrika, Ing. Pöpperl Jiří, Ph.D.,  

RNDr. Poc Pavel, Wlazlo Zdeněk 

 

Jednání zahájil ve 12.35 hod. a ukončil ve 14.45 hod. předseda Komise životního prostředí a změny klimatu 

(dále jen „Komise ŽPZK“) Jan Kuchař. 

 

1) Program: 

1. Úvod - schválení programu jednání a schválení účasti hostů, organizační věci  

2. Činnost KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (Ing. Venhoda) a řešení odpadového 

hospodářství po roce 2030 v Karlovarském kraji (předseda, za SUAS GROUP a.s. – Ing. Pöpperl Jiří, 

Ph.D., RNDr. Poc Pavel, za SUEZ CZ a.s. – Wlazlo Zdeněk)  

3. Dotace na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2021 (Ing. Baranovská) 

4. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2021 - 2. část (Ing. Venhoda) 

5. Poskytnutí dotací z programu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí 

a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2021 (Ing. Venhoda) 

6. CHKO Krušné hory – obecné informace (Ing. Martincová) 

7. Různé 

 Návrh koncepcí s možným  přeshraničním vlivem – posuzování vlivů na životní prostředí  

(Ing. Martincová) 

usnesení č. 28/6/21 

Komise ŽPZK souhlasí s programem jednání a přítomností hostů na jednání komise (uvedených v odstavci 

„ostatní zúčastnění“). 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

 
 

2) Činnost KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.  a řešení odpadového hospodářství  

po roce 2030 v Karlovarském kraji 

usnesení č. 29/6/21 

Komise ŽPZK bere na vědomí informaci o činnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

a doporučuje Radě Karlovarského kraje: 

a) Zintenzivnit jednání se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a SUEZ GROUP a.s. 

v problematice zpracování odpadů 

b) Podpořit nakládání s odpady jako strategický projekt Karlovarského kraje 

c) Oslovit nezapojené obce do KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a motivovat je k jejich 

zapojení 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

 



 2 

3) Dotace na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2021 

usnesení č. 30/6/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit a doporučit Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských 

ekologických akcí v roce 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 
 

4) Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2021 - 2. část  
 

A) usnesení č. 31/6/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Českému rybářskému svazu, z. s., Západočeskému územnímu svazu, za účelem vysazení původních reofilních 

druhů ryb do revírů v Karlovarském kraji dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

 

B) usnesení č. 32/6/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

spolku Asociace Brontosaura na využití genofondových ploch pro EVVO v Karlovarském kraji dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 
 

C) usnesení č. 33/6/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na materiální zajištění chodu 

kroužku Bystrá liščata dle návrhu. 
 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 
 

D) usnesení č. 34/6/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

spolku Konec toulání z. s. na podporu činnosti útulku a podporu kastračních programů toulavých koček  

dle návrhu. 
 

hlasování: 

pro:  12  proti: 0  zdržel se: 0 
 

E) usnesení č. 35/6/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Českému svazu chovatelů, Krajskému sdružení Karlovarského kraje za účelem pořádání výstav drobného 

zvířectva, údržbu chovatelských areálů a pořádání volnočasových aktivit mladých chovatelů dle návrhu. 
 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

5) Poskytnutí dotací z programu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí  

a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2021  

A) usnesení č. 36/6/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle návrhu. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0  

(možný střet zájmů nahlásili: Ing. Čekanová Dana, Mgr. Melichar Vladimír, Šťovíček Michal) 
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B)  usnesení č. 37/6/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit a doporučit Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí  

a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Obci Libavské Údolí dle návrhu. 

hlasování: 

pro:  12  proti: 0  zdržel se: 0 

 

6) CHKO Krušné hory – obecné informace  

usnesení č. 38/6/21 

Komise ŽPZK bere na vědomí obecné informace o CHKO Krušné hory přednesené Ing. Martincovou a vytváří 

pracovní skupinu "Pracovní skupina pro přípravu CHKO Krušného hory". Pracovní skupina bude 

spolupracovat na záměru ve spolupráci s pracovní skupinou založenou Komisí pro transformaci a obnovu 

krajiny z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pracovní skupina bude mít maximálně 13 členů. Bude složena  

z členů Komise ŽPZK, přizvaných zástupců samosprávy a odborné veřejnosti, jednoho pracovníka Odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a jednoho pracovníka Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Účastníky vybere Komise ŽPZK na svém příštím 

jednání - návrhy mohou členové komise posílat předsedovi Komise ŽPZK. O vzniku a cílech pracovní skupiny 

bude spolu s výzvou ke spolupráci informován odpovídající orgán na německé straně. Pracovní skupinu 

povede Ing. Petr Krása. 

Cíle pracovní skupiny: 

1. koordinace záměru s Ústeckým krajem; 

2. vytvoření platformy pro diskuzi nad podobou záměru; 

3. sladění záměru s rozvojovými aktivitami a cíli Karlovarského kraje, zapracování do strategií a koncepcí, 

hledání příležitostí. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 
 

7) Různé 

Návrh koncepcí s možným  přeshraničním vlivem – posuzování vlivů na životní prostředí 

usnesení č. 39/6/21 

Komise ŽPZK po seznámení předložených návrhů koncepcí: 

A) „Program Interreg Bavorsko - Česko 2021 – 2027“ 

B) „Program opatření pro německou část povodí Labe pro období 2022-2027“  

C) „Program opatření pro bavorskou část povodí Dunaje – Aktualizace pro 3. období hospodaření“  

tak jak jsou navrženy, nemá připomínky. 

hlasování: 

pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

 

           

 

    Jan Kuchař  

předseda Komise životního prostředí 

a změny klimatu 

 

V Karlových Varech dne 02.06.2021 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Vavříková 

 

 


