
Zápis ze setkání členů pracovní skupiny životní prostředí při ANNA KK, o.s. konané dne 15.12.2011 od 17:00 
hod. v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 
Pozváni byli všichni členové pracovní skupiny ŽP ANNA KK. 
 
V pozvánkách byl rozeslán následující program: 
 

 Schválení jednacího řádu PS ŽP 

 Přijetí za člena CEV ČSOP Kladská (p. K. Dvořáková) 

 Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělání a osvěty 

 Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství na úseku životního prostředí 

 Přerozdělování dotací pro volnočasové aktivity (AREA viva) 

 Sociální zemědělství – informace (AREA viva) 

 Základní informace k projektu ZKUSTE to! 

 Ostatní, diskuse 
 
Přítomni: Vojtěch Veselý (AREA viva), Václav Lupínek (ZO ČSOP Alter meles),  Kateřina Dvořáková (CEC ŠSOP Kladská), 
Lenka Čermáková KÚKK 
Omluveni: Jiří Šindelář, Hana Šnajdrová, Jiří Korbel (Natura 99, o.s.), Bedřich Loos (Hartenberg o.s.) 
Neomluveni: Lukáš Hutta (Asociace záchranný kruh) 
 
 
Ad 1)   Schválení jednacího řádu PS ŽP – schváleno 2 hlasy – pro Václav Lupínek, Vojtěch Veselý, konsensuálně schváleno 
 
Ad 2)   Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání 
 

 téma sociálního zemědělství – splněno, součástí dnešního jednání (Vojtěch Veselý, AREA viva) 

 Ujasnění pravidel - hodnotící kritéria pro přidělování dotací (EVVO, ŽP) – splněno, součástí dnešního jednání 
(Václav Lupínek, Alter meles) rozšíření informace o aktivních členech PS v databázi ANNA (sekce ŽP). (V.Lupínek – 
zajistí přístup pro vkládání dokumentů a aktualizaci informací na novém webu ANNA KK, osloví stávající členy 
nepřítomné na tomto jednání, zda mají stále zájem o členství v pracovní komisi, osloví další sdružení v databázi 
ANNA KK, připraví jednací řád komise a program dalšího jednání pracovní skupiny – splněno, přístup na stránky 
ANNA KK zajištěn, osloveni stávající členové, osloveni zástupci NNO v oblasti životního prostředí o možnosti 
spolupráce a členství v PS ŽP – nedoručené emaily (<alena@hravypramen.cz>, <crskraslice@seznam.cz>, 
<karlovarsko@seznam.cz>, <info@kv-bio.cz>, jarda.simku@quick.cz, <cesky.rybarsky@iex.cz), jednací řád komise 
součástí dnešního jednání 

 
Ad 3)  Přijetí za člena CEV ČSOP Kladská (p. K. Dvořáková) – chváleno 2 hlasy, pro Václav Lupínek, Vojtěch Veselý, 
konsensuálně schváleno 

 
 
Ad 4) Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělání a osvěty – zpracován nový návrh, dne 15.12.2011 projednán 
z Ing. Vítem Venhodou, KÚKK OŽPaZ – změny jsou nutné projednat s náměstkem hejtmana Ing. Bradáčem – úkol (Václav 
Lupínek) oslovenit úspěšné žadatele o dotace o zkušenosti (termín: 31.1.2012)  

 
 
Ad 5)  Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku životního prostředí - zpracován nový návrh, dne 15.12.2011 projednán z Ing. Vítem Venhodou, 
KÚKK OŽPaZ – změny jsou nutné projednat s náměstkem hejtmana Ing. Bradáčem - úkol (Václav Lupínek) oslovit úspěšné 
žadatele o dotace o zkušenosti a domluvit termín schůzky s Ing. Bradáčem (termín: 31.1.2012) 
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Ad 6) Přerozdělování dotací pro volnočasové aktivity (AREA viva) 
          Podepsaná spolupráce mezi KÚKK a ANNA KK, přesunuto na další jednání, bude pozván zástupce pracovní skupiny, 
skupina pro děti a mládež, rozdělování většiny prostředků do sportu vnímáno jako bolestivé téma 
 
Ad 7) Sociální zemědělství – informace (AREA viva) 
           viz. materiál zpracován AREA viva, materiál bude vyvěšen na internetových stránkách ANNA KK 
 
Ad 8) Základní informace k projektu ZKUSTE to! 
 

- Přeloženo na příští jednání, přizvat pí. H. Šnajdrovou 
 
 
Ad 9) Ostatní, diskuse 

 Časová úprava jednání PS ŽP vzhledem k pracovní době zaměstnanců Krajského úřadu K. Kraje 

 Postavení pracovní skupiny ANNA KK 
 

 
 
Předpokládané další jednání komise - 2.polovina února 2012 (V.Lupínek – prověří nejvhodnější termín dle 
požadavků členů pracovní skupiny, zajistí místo konání (Valeč, Hartenberg, Žlutice, kancelář v K. Varech). 
  
 
Zapsal : Václav Lupínek, 15.12.2011


