Zápis z jednání
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 5/2017
konaného dne 21. 11. 2017
Přítomni:
1. Milan Brychta

8. Martin Malina

2. František Kučera

9. Josef Herbrych

3. Josef Myslivec

10. Hana Trojáková

4. Lucie Vichrová (předsedkyně)

11. Jan Zimmermann

5. Ludmila Řezníčková

12. Mária Pilková

6. Karel Malinský

13. Jan Joneš (tajemník)

7. Bohumír Nikl
Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeněk Ryšavý

3. Jaromír Kalina

2. Atila Koncz (místopředseda)
Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)

3. Martin Drápela (OŽPZ)

Program:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2017
3. Plán činnosti komise na rok 2018
4. Diskuse a různé
5. Závěr
1. Zahájení
Lucie Vichrová, předsedkyně komise, přivítala všechny přítomné a hosty a zahájila jednání. Dle
počtu přítomných členů konstatovala, že je komise usnášeníschopná. Přednesla návrh
programu jednání. Předložila návrh na zařazení projednání tématu „Aktualizace Koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 – 2025“ do
bodu č. 4. „Diskuse a různé„. Takto upravený program jednání byl všemi přítomnými schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými
schválen.
2. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2017
Jan Joneš uvedl, že zasedání komise pro životní prostředí byla v roce 2017 tematicky zaměřena
(např. ovzduší, odpady, voda, grantové programy FV) a členové komise byli informováni o práci
krajského úřadu v té určité věci (zaměřeno na činnost samosprávy). Jako poradní orgán rady
kraje projednala komise na svých jednáních v roce 2017 řadu strategických materiálů.
Na jednání se dostavila členka komise Ludmila Řezníčková.

Lucie Vichrová sdělila, že komise na svých zasedáních projednala a připomínkovala řadu
materiálů připravovaných odborem životního prostředí a zemědělství a předkládaných radě kraje
a následně zastupitelstvu kraje. Členové komise byli v průběhu roku seznamováni s dalšími
důležitými materiály z oblasti životního prostředí.
3. Plán činnosti komise na rok 2018
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Lucie Vichrová sdělila, že návrh plánu činnosti je připraven v podobné struktuře jako pro rok
2017 s tím, že dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku doplnit.
Vznesla podnět na uspořádání výjezdního zasedání např. do Stanice Pavlov o. p. s., nebo do
školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky o.p.s.
V následné diskusi k projednávanému plánu činnosti předložila Eva Horná členům komise
nabídku zaměřit se na odpadové hospodářství a uspořádat exkurzi ve společnosti Enviropol
s. r. o., která jako jediná v ČR zpracovává elektroodpad. Vedle se nachází třídicí linka ASMJ
s. r. o. a kompostárna. Vznesen byl také podmět na návštěvu společnosti KRONOSPAN CR,
spol. s r.o. Na zasedání komise v dubnu 2018 bylo zařazeno do plánu činnosti téma „Informace
o připravovaných dotačních titulech“. Členové komise se dále shodli na upořádání jednoho
výjezdního zasedání v září 2018 a to ve Stanici Pavlov o. p. s.
Úkol: Jan Joneš byl pověřen nezávazným ověřením možnosti uspořádání exkurze ve
společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
K návrhu činnosti již nebyla vznesena žádná další připomínka ani návrh na doplnění.
V upravené podobě bude plán činnosti komise na rok 2018 předložen radě kraje ke sválení.
Usnesení 018/05/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2018.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Na jednání se dostavila členka komise Hana Trojáková.
4. Diskuse a různé
Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro
období 2018 - 2025
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jan Joneš uvedl, že úkol zpracování koncepce EVVO vyplývá z § 13 odst. 5 zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kde
se uvádí: „Kraje v samostatné působnosti zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vycházející ze Státního programu“. V březnu
2011 usnesením č. 0159/02/2011/ZK schválilo zastupitelstvo kraje Koncepci EVVO kraje
Vysočina. Ministerstvo životního prostředí na podzim roku 2016 vyhlásilo nový Státní program
EVVO a EP na léta 2016 – 2025.
Zprávy o naplňování koncepce byly předkládány radě kraje, zpráva za rok 2016 byla vzata na
vědomí usnesením č. 0313/06/2017/RK a zároveň byl odbor životního prostředí a zemědělství
pověřen, aby ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu; regionálního rozvoje
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a informatiky zpracoval aktualizaci krajské koncepce EVVO, upravil krajské webové portály EVVO
a navrhl akční plán EVVO na období 2018 – 2020.
Jan Joneš podrobně okomentoval podkladový materiál Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 – 2025 (podkladový materiál Kžp-05-2017-04,
př. 1.) a Akční plán EVVO pro období 2018 – 2020 (podkladový materiál Kžp-05-2017-04, př. 2.).
Eva Horná uvedla, že v navrhované koncepci jsou hlavními aktivitami v oblasti životního
prostředí odpady, ochrana přírody a krajiny, energie, ovzduší, doprava, lesnictví, zemědělství
a vodní hospodářství. V akčním plánu EVVO jsou připraveny dva dotační tituly – Odpady 2018
a nově připravovaný dotační titul Ekologická výchova. Dále informovala o předběžném návrhu
financování připravovaných dotačních titulů v souvislosti s novou dotační politikou.
V souvislosti s projednáváním finančních prostředků na dotační tituly kraje vznesla Ludmila
Řezníčková nesouhlasné stanovisko s návrhem snížení částky u GP Čistá voda 2018.
Usnesení 019/05/2017/Kžp
Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro
období 2018 – 2025 dle materiálu Kžp-05-2017-04, př. 1. a Akční plán k naplňování Koncepce
EVVO Kraje Vysočina pro období 2018 – 2020 dle materiálu v materiálu Kžp-05-2017-04, př. 2.;
doporučuje
radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 – 2025 dle materiálu Kžp-052017-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V následné diskusi členové komise vznášeli dotazy ohledně čerpání kotlíkových dotací
a nastavení podmínek vyhodnocování soutěže „My třídíme nejlépe“.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na úterý 16. ledna 2018, od 14.30 hodin.
5. Závěr
Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání.
Ing. Lucie Vichrová
předsedkyně Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Ing. Jan Joneš
tajemník Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 23. 11. 2017.
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