Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

23.8

12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022
Věc:
Výbor pro životní prostředí ZÚK - Informace o činnosti za rok 2021, termíny zasedání a plán činnosti
pro rok 2022
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, schválený usnesením Zastupitelstva Ústeckého a
jeho výborů kraje schválený usnesením ZÚK č. 015/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020.
Nárok na rozpočet:
Náklady na odměny a případné další výdaje nárokovány v rámci rozpočtu Ústeckého kraje.
Projednáno:
Výbor Výbor pro životní prostředí
Dne: 29. 11. 2021 Pro:

13

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

011/11Vyb_ZP/2021

Přílohy:
23.8-1

Název: bod 23.8 priloha 1.pdf

Informace o činnosti Výboru

U

23.8-2

Název: bod 23.8 priloha 2.pdf

Termíny zasedání Výboru v roce 2022

U

23.8-3

Název: bod 23.8 priloha 3.pdf

Plán činnosti Výboru na rok 2022

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

dle § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Informace o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova ZUK za rok 2021 a
termíny konání výborů pro rok 2022 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.
B)

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a článkem 28 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva Plán činnosti Výboru pro životní prostředí na rok 2022
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Výbor pro životní prostředí, zřízený usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) č. 032/1Z/2020,
ze dne 16. 11. 2020, předkládá na základě povinnosti plynoucí z článku 28 Jednacího řádu ZÚK a jeho
výborů, schváleného usnesením ZÚK č.15/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020, Informace o činnosti Výboru pro
životní prostředí ZUK za rok 2021, termíny zasedání Výboru pro životní prostředí v roce 2022 a Plán činnosti
Výboru pro životní prostředí ZUK v roce 2022.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Tomáš Kirbs
uvolněný zastupitel

Ing. Tomáš Kirbs (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:
1

Ing. Tomáš Kirbs (uvolněný zastupitel)
Podpis zpracovatele:

Ing. Tomáš Kirbs 12.1.2022
Lenka Müllerová 12. 1. 2022

