STATUT KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE
pro adaptaci na změnu klimatu

I.
Zřízení komise
1. Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu (dále jen „komise“) byla zřízena
dle ust. § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
usnesením Rady Libereckého kraje (dále jen „rada kraje“) č. 207/VI/20/RK dne 1. 12. 2020.
II.
Postavení komise
1.

Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro systematické řešení
problematiky změny klimatu, s cílem zvýšit připravenost Libereckého kraje na projevy změny
klimatu.

2.

Komise je za svou činnost plně odpovědné radě kraje, která jmenuje a odvolává členy komise
a schvaluje jednací řád komise.

3.

Komise je oprávněna radě kraje předkládat své podněty, návrhy nebo stanoviska z oblasti své
působnosti.
III.
Působnost komise

1. Základními východisky pro působení komise jsou hodnotící zprávy Mezivládního panelu
pro změnu klimatu (IPCC) a aktuální poznatky prezentované Ústavem výzkumu globální změny
Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
2. Komise sleduje cíle Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), která představuje
strategii pro přechod na klimaticky neutrální, udržitelnou a oběhovou ekonomiku.
3. Komise dohlíží na soulad se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, resp.
Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, se Strategií rozvoje Libereckého kraje
2021 – 2027 a s národními strategiemi v této oblasti.
4. Předmětem činnosti komise je zejména:
-

koordinace naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách
Libereckého kraje,

-

aktivní vyhledávání vhodných lokalit a záměrů a iniciace spolupráce místních aktérů
(samospráva, vlastníci pozemků, zemědělské a lesnické hospodařící subjekty, vědecké a
odborné instituce a další organizace) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje spol. s
r.o. a s dalšími subjekty s odborností a zkušenostmi v této oblasti, vedoucí k zefektivnění
přípravy a realizaci adaptačních a mitigačních opatření,
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-

iniciace pilotních projektů adaptačních opatření,

-

iniciace a podpora adaptačních opatření na majetku Libereckého kraje,

-

zajištění odborných konzultací, expertiz či studií napříč rezorty a činnostmi Libereckého
kraje, které se k této problematice vztahují,

-

vyhledávání, identifikace a odstraňování systémových překážek při adaptaci Libereckého
kraje na změnu klimatu,

-

plnění dalších úkolů uložených radou kraje.

Ve všech těchto činnostech dává přednost adaptačním opatřením, která zároveň snižují emise
skleníkových plynů.
IV.
Složení komise
1.

Členy komise jsou zástupci státní správy, externí experti, zástupci odborných, výzkumných a
vzdělávacích institucí, vlastníků pozemků, podnikatelů či neziskových organizací.

2.

Tajemníkem komise je zaměstnanec kraje zařazený do Krajského úřadu Libereckého kraje, který
zajišťuje organizační a administrativní práce dle pokynů předsedy komise. Tajemníka jmenuje a
odvolává ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

V.
Závěrečná ustanovení
1.

Veškeré změny tohoto statutu podléhají předchozímu schválení rady kraje.

2.

Komise i členství v komisi zanikají současně s mandátem Zastupitelstva Libereckého kraje
na příslušné volební období.

3.

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti schválením radou kraje.

V Liberci dne

..................................................
Martin Půta, hejtman
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