
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise životního prostředí a změny klimatu 

           Č.j. KK/10/ZK/21 
 

U s n e s e n í 

z 5. jednání Komise životního prostředí a změny klimatu 

konaného dne 18.08.2021 od 12.30 hodin  

 prostřednictvím videokonference 

 

 

Přítomni: Kuchař Jan, Beitl Robin, Ing. Červenka Jiří, Mgr. Melichar Vladimír, Bc. Nykles 

Karel, RNDr. Rojík Petr Ph.D., Stropek Miroslav, Ing. Vinš Martin 

Omluveni: Ing. Čekanová Dana, Beránek František, Šťovíček Michal 

Neomluveni:  Ing. Krása Petr, Ing. Klimeš Erik 

Ostatní zúčastnění: Ing. Martincová Regina, Ing. Vavříková Lucie, Ing. Venhoda Vít 

 

Jednání zahájil ve 12.35 hod. a ukončil ve 13.04 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. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2021 – 3. část 

3. Různé 

 

usnesení č. 40/8/21 

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

v odstavci „ostatní zúčastnění“). 

hlasování: 

pro:  8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

2) Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, pro rok 2021 – 3.část 

 

A) usnesení č. 41/8/21 

Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace spolku Junák – český skaut, středisko Arnika Horní Slavkov, z.s., na podporu činnosti 

skautských oddílů v Horním Slavkově dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

B) usnesení č. 42/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace spolku Když pes pomáhá žít, z.s. na doplnění vybavení pro odchytovou službu a krmivo  

pro odchycená zvířata dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 
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C) usnesení č. 43/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace Kozodoji zapsanému spolku na environmentální akci „Kozodojské babí léto“ dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

D) usnesení č. 44/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace spolku Kozodoj na technickou pomoc pro ekocentrum Kozodoj v roce 2021 dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:   8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

E) usnesení č. 45/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace spolku DROSERA z.s. na údržbu záchranné stanice, dovybavení zařízení nezbytného  

pro provoz a péči o zraněné a handicapované živočichy dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:   8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

F) usnesení č. 46/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace spolku 23/02 ZO ČSOP BERKUT na podporu fungování Bečovské botanické zahrady  

v důsledku dopadů pandemie dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

G) usnesení č. 47/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s. na údržbu zázemí záchranné stanice volně žijících 

živočichů dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 

 

H) usnesení č. 48/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace organizaci Městské muzeum Františkovy Lázně na zajištění provozu Stanice pro záchranu 

živočichů Soos v roce 2021 dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 

(možný střet zájmů nahlásil Jan Kuchař) 

 

I) usnesení č. 49/8/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální 

dotace Vojtěchu Veselému pro rok 2021 na stabilizaci provozu environmentálně vzdělávací farmy 

dle návrhu. 

 

hlasování: 

pro:  8 proti: 0  zdržel se: 0 

(možný střet zájmů nahlásili: Bc. Nykles Karel, Beitl Robin ) 
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3) Různé 

Bez usnesení  
  

 

Jan Kuchař v.r. 

předseda Komise životního prostředí a změny klimatu 

 

V Karlových Varech dne 18.08.2021 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Vavříková 

 

 

 

 


