
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise životního prostředí a změny klimatu 

           Č.j. KK/12/ZK/21 
 

U s n e s e n í 

z 6. jednání Komise životního prostředí a změny klimatu 

konaného dne 01.09.2021 od 12.30 hodin  

v zasedací místnosti 215 C 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

  

 

Přítomni: Kuchař Jan, Beitl Robin (příchod 12.56 hod.), Beránek František, Ing. Červenka Jiří,  

Bc. Nykles Karel, Stropek Miroslav, Ing. Vinš Martin, Ing. Krása Petr, Ing. Klimeš Erik, 

Ing. Čekanová Dana (příchod 13.12 hod.) 

Omluveni: Mgr. Melichar Vladimír, RNDr. Rojík Petr Ph.D., Šťovíček Michal 

Neomluveni:      -  

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

Helena, Ing. Lupínek Václav 

 

Jednání zahájil ve 12.35 hod. a ukončil ve 13.40 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 

2. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 (Ing. Baranovská)  

3. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů  

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (Ing. Lupínek) 

4. CHKO Krušné hory (Ing. Krása) 

5. Různé: 

 Program pro poskytování dotací na podporu včelařství (Ing. Lupínek) 

usnesení č. 50/9/21 

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 dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 

 

A) usnesení č. 51/9/21 

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 

prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň v roce 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro:  8  proti: 0  zdržel se: 0 
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B) usnesení č. 52/9/21 

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 podporu prevence proti suchu, zadržení vody 

v krajině a péče o zeleň v roce 2021 dle návrhu. 

hlasování: 

pro:  8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

3) Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů  

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 

A) usnesení č. 53/9/21 

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

Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři 

oplocenkami dle návrhu. 

hlasování: 

pro:  9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

B) usnesení č. 54/9/21 

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

ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle návrhu. 

hlasování: 

pro:  9  proti: 0  zdržel se: 0 

 

4) CHKO Krušné hory  

 

usnesení č. 55/9/21 
Komise ŽPZK souhlasí s ustanovením členů pracovní skupiny pro přípravu CHKO Krušné hory. Jmenovitě: 

Petr Krása, Vladimír Melichar, Jiří Červenka, Petr Rojík, Robin Beitl, Lukáš Švéda (Krajský úřad 

Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje), Marie Benešová (Krajský úřad Karlovarského kraje – 

odbor životní prostředí a zemědělství), Luboš Zeman (NPÚ - gestor UNESCO), Miroslav Rozner (Lesy ČR - 

oblastní ředitel), Petr Mikšíček (občanská iniciativa), Daniel Čabrada (občanská iniciativa), Martin Bruoth – 

(Přebuz – starosta), Vlastimil Ondra (Potůčky – starosta), Jan Matějů (biolog), Tomáš Čepelák (lesník). 

hlasování: 

pro:  10  proti: 0  zdržel se: 0 

5) Různé:  

 Program pro poskytování dotací na podporu včelařství  

usnesení č. 56/9/21 
Komise ŽPZK souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit „Program pro poskytování dotací  

na podporu včelařství“ pro rok 2022 dle návrhu.  

hlasování: 

pro:  10  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Jan Kuchař v.r. 

předseda Komise životního prostředí a změny klimatu 

 

 

 

V Karlových Varech dne 01.09.2021 

Zapisovatelka: Ing. Lucie Vavříková 

 


