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USNESENI
Rady Asociace kľajůČeskérepubliky
číslo:178
ze dne: 11. dubna 2019
Zasedttní Komise Radv

AK ČR nro životníorostředí a eneľpetiku, kteľése konalo
dne 26. března 2019 v Sobotíně

Rada Asociace kľajůčeskérepubliky

I.

bere na vědomí zápis ze zasedäni Komise Rady AK ČR pro životníprostředí a
energetiku, kteľése konalo dne26.bÍezna2019 v Sobotíně.

II.

źá'dál

a)

změnuzákonao zadávániveřejných zakäzek,tj. udělení výjimky, tak aby státem

řizené orgaĺizace mohly co nejľychleji řešit akutní stav způsobených

kůrovcovou kalamitou,

b) zjednodušenímožnosti zaměstnávat zahraĺičnípracovníky na
ixazky pro práce v lesích při řešení kůrovcovékalamity,

kľátkodobé

III.

doporučuje
a) ministerstvu zemědělstvi, aby maximálně podpořilo pěstební a školkařské
činnosti pro obnovu lesa,
b) vývoření dotaěního progľamu pro vlastníky lesa, který bude uľčenna nákup
moderní techniky,

IV

podporuje

a)

b)

v

omezení skláđkovánípo ľoce 20Ż4 z důvodu vazby na krajské pľojekty v oblasti

odpadového hospodářství a zároveí žádá příslušnéresoľty o zŕizení
dostatečných ekonomických nástrojů' které podpoří dosaŽení těchto náľodních
cílůa pověřuje Komisi jednáním s Ministerstvem Životního prostředí v dané
věci,
legislativní iniciativu Moľavskoslezského kĺaje ve věci novelizacę zákona
č. ll4/l992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

pověřuje
a) předsedkyni Rady AK ČR,Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou' písemn;ým
vyjádřením podpoľy dle bodu V formou dopisu ministľovi Životního prostředí,

b) ředitele Kanceláře AK ČRa předsedu Komisę Rady AKČR pro Životní prostředí
a eneľgetiku RNDr. Jana Hodovského, aby se obrátil na Komisi Rady AK ČRGrémia ředitelů KÚ s Žádostí o písemnou intervęnci vuči Ministerstvu vnitľa
ČR, ať určíprocento v RUD .'a výkon přenesené působnosti, které bude účęlově
vázäno najednotlivé oblasti a agendy vykonávané v přenesené působnosti, a to
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včetně administrací dotačníchtitulů vyhlašovaných ministerstvem na ěinnosti
uvedené v bođuII.

c) ředitele Kanceláře AK ČR a předsedu Komise Rady AKČR pľo životnipľostředí
a energetiku RNDr. Jana Hodovského obrátit se dopisem na ministra
zemědělství Miroslava Tomana s cílem vyžádat si zásadní doplňující informace
ke zjednodušení stavębního ŕizeni a dotaěních podpoľ budování malých vodních
nádržilrybnik:ů z hlediska jejich bezpečnosti ve vazbě na ochranu před
povodněmi.

vI.

nominuje Ing. Ivana Jacka, vedoucího oddělení udľŽitelnéeneľgetiky Hlavního
města Prahy do Pľacovní skupiny č. 6 pľo stľategii výzkumu, qývoje a inovace
v oblasti energetiky a surovin, která je ustavena při Radě vlády pro energetickou a
surovinovou strategii ČR.
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předsedkyně Rady
Asociace kľajůCR

