Zápis
ze 4. schůze v 11. funkčním období
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
konané dne 9. března 2017 od 8:30 hodin
v Zeleném salonku, Kolovratský palác
Přítomni: Jiří Burian, Milada Emmerová, Zdeňka Hamousová, Anna Hubáčková, Karel
Kratochvíle, Jan Látka, Zbyněk Linhart, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Vladimír
Plaček, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Jiří Vosecký, Miloš Vystrčil, Jan Žaloudík
Omluveni: Tomáš Czernin, Jan Hajda, Jan Horník, Šárka Jelínková, Emilie Třísková, Petr
Vícha
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení schůze komise
Organizační záležitosti komise
Různé
Termín příští schůze

1. Zahájení schůze komise
Schůzi komise řídil předseda komise sen. Miroslav Nenutil. Přivítal přítomné senátory,
omluvil nepřítomné kolegy (viz prezenční listina) a předložil komisi návrh pořadu
jednání 4. schůze. Vzhledem k tomu, že žádný člen komise nepředložil nový bod do
programu jednání, předseda komise nechal o pořadu schůze hlasovat. Komise pořad
4. schůze jednomyslně odsouhlasila. Předseda určil ověřovatelem 4. schůze sen. Jana
Látku – návrh byl jednomyslně přijat.
2. Organizační záležitosti komise
Předseda komise seznámil členy s plánovanými akcemi na první část roku 2017 –
přehled všech akcí byl rozdán v pokladech na schůzi komise. Jako první byla
projednána žádost Státního pozemkového úřadu o uspořádání vyhlášení vítězů
soutěže „Společné zařízení roku“ dne 23. 3. 2017 od 16:00 hodin v Hlavním sále
Valdštejnského paláce – jedná se o tradiční akci komise, žádost byla jednomyslně
odsouhlasena – viz usnesení č. 11. Dalším bodem jednání bylo plánované výjezdní
zasedání komise na Tachovsko v termínu 28. – 29. 3., které uspořádá sen. Nenutil –
akce byla jednomyslně schválena, viz usnesení č. 12. Následovalo projednání
uspořádání III. ročníku Krojovaných slavností v Senátu, které se budou konat 13. 5.
2017 ve Valdštejnské zahradě. Na této tradiční akci vystoupí krojované soubory
z regionů členů komise a také z regionu sen. Valenty a sen. Bradáče. Akce byla
jednomyslně odsouhlasena – viz usnesení č. 13. Na základě žádosti sen. Nenutila
byla projednána záštita nad 4. konferencí Národních geoparků ČR, která se bude
konat 24. – 26. 5. 2017 v Nové Pace. Komise žádost o udělení záštity projednala a
jednomyslně odsouhlasila – viz usnesení č. 14.

Na základě udělení záštity soutěži „Česká chuťovka 2017“ komise odsouhlasila žádost
organizátorů, neziskové organizace Via Bohemica bylo projednáno uspořádání
slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže v Senátu 19. 10. 2017 od 15:00 hodin –
komise akci jednomyslně odsouhlasila, bylo přijato usnesení č. 15. Dále byla
projednána pracovní cesta komise do SRN – oblasti Bavorsko a Sasko v termínu 2. –
7. 4. 2017. Cesta komise je zajišťována ve spolupráci se sen. Hamousovou a
Voseckým a bude zaměřena na regiony, vedoucí delegace bude mpř. Senátu Ivo
Bárek. Zájem o cestu dále projevili sen. Sekaninová, Martínek a Plaček. Komise
termín cesty a složení delegace jednomyslně odsouhlasila, bylo přijato usnesení č.
16. Na žádost sen. Třískové byl projednán návrh na výjezdní zasedání komise v Lysé
nad Labem u příležitosti akce „Šikovné ruce našich seniorů“, které se komise tradičně
účastní. Paní senátorka Třísková navrhla spojit tuto akci s výjezdním zasedáním
komise do regionu 22. – 23. 6., komise návrh jednomyslně odsouhlasila – viz
usnesení č. 17. Na základě žádosti společnosti Entente Florale CZ byla projednána
žádost o záštitu nad 9. ročníkem výstavy „Má vlast cestami proměn“, která se bude
konat 21. 5. na Vyšehradě a komise se akce tradičně účastní. Komise akci
jednomyslně odsouhlasila, bylo přijato usnesení č. 18. Stejná společnost požádala
také o uspořádání vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží
2017“ dne 10. 11. 2017. Jedná se o tradiční akci komise, která byla jednomyslně
odsouhlasena – viz usnesení č. 19. Na všechny odsouhlasené akce je možné se
průběžně hlásit u tajemnice komise, nejlépe e-mailem.
3. Různé
Předseda komise otevřel bod Různé, ve kterém se přihlásil sen. Plaček s nabídkou
návštěvy Opavska – navrhovaný termín 11. – 12. května, komise návrh jednomyslně
odsouhlasila a bylo přijato usnesení č. 20.
Předseda komise informoval přítomné senátory o pozvání paní Kolmanové z naší
partnerské společnosti Entente Florale CZ k návštěvě sídla společnosti na Vyšehradě,
navrhovaný termín je 30. 5., zájemci se mohou přihlásit u tajemnice komise.
V Poslanecké sněmovně PČR jsou aktuálně projednávány SNT č. 954 zákon o
pohřebnictví, který si jako zpravodaj komise vezme sen. Plaček a SNT č. 791 zákon o
rozpočtovém určení daní, který si jako zpravodaj vezme sen. Martínek.
Předseda komise informoval o plánované cestě komise do Irska na podzim letošního
roku, jako vedoucí delegace účast přislíbil sen. Kubera, termín cesty zatím nebyl
stanoven, zájemci o cestu se mohou hlásit u tajemnice komise.
4. Termín příští schůze
Termín příští schůze komise nebyl stanoven.
Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast na jednání komise.

sen. Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

sen. Jan Látka, v. r.
ověřovatel Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

