SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA
5. USNESENÍ
z 2. schůze, konané dne 10. prosince 2020
k plánu činnosti komise pro rok 2021

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA
po úvodním slovu předsedajícího komise senátora Jiřího Voseckého a po rozpravě
I.

souhlasila s plánem činnosti komise pro 13. funkční období, který je přílohou tohoto
usnesení;

II.

pověřila předsedu komise senátora Jiřího Voseckého, aby s tímto usnesením seznámil
předsedu Senátu.

sen. Jiří Vosecký, v.r.
předseda komise

sen. Přemysl Rabas, v.r.
ověřovatel komise

Příloha k usnesení č. 5 Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova z 13. funkčního období:

Plán činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova pro 13. FO
- Strategie rozvoje zdravého, ekologického venkova včetně demografických změn a

jejich dopadů
- Hospodaření s vodními zdroji
- Konzultace, výměna a sběr zkušeností v zahraničí – témata:
 Ekologie - nové formy hospodaření na farmách
 Demografické změny – odliv mladých lidí z venkova
 Sociální dopady demografických změn
 Sociální služby na venkově
 Hospodaření s vodními zdroji

Plánované akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova v roce 2021
přesné termíny budou teprve upřesněny i vzhledem k probíhající pandemii
leden
- účast na Regiontour Brno
únor
- účast na veletrhu cestovního ruchu Holiday World
- účast na Dni malých obcí v Praze - vyhlášení soutěže Vesnice roku 2021
březen
- Zemědělec 2021, Jaro s koňmi v Lysé nad Labem
duben
- Regiony České republiky v Lysé nad Labem
květen
- přehlídka krajů „Má vlast“ na Vyšehradě - záštita komise
- Krojované slavnosti v Senátu – pořádá komise
- Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem
Červen
- Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem – záštita
- Ceny Adolfa Heyduka
červenec
srpen
- Tisková konference Česká chuťovka - pořádá komise

září
-

vyhlášení vítězů soutěže pozemkových úprav „Žít krajinou“ 7. 9. 2021
vyhlášení vítěze soutěže „Vesnice roku“ v Luhačovicích
účast na konferenci Venkov 2021
účast na evropském vyhlášení soutěže Entente Florale Europe
výstava „Má vlast“ ve Valdštejnské zahradě, celé září, vernisáž

říjen
-

Zemědělec 2021, Náš chov v Lysé nad Labem
vyhlášení vítěze soutěže „Vesnice roku“ ve vítězné obci
předávání Oranžových a Zelených stuh soutěže „Vesnice roku“
Síň slávy – osobnost venkova, záštita, pořádá komise
Česká Chuťovka roku 2021 záštita komise, pořádá komise

listopad
- vyhlášení vítězů soutěže o „Nejkrásnější nádraží – záštita komise, pořádá komise
prosinec
- slavnostní setkání účastníků soutěže Vesnice roku 2021 – záštita komise, pořádá komise

návštěvy v regionech:
- Pardubický kraj

zahraniční cesty:
pracovní cesta do Francie 31. 5. – 6. 6. 2021

