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Zápis č. 12

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 12. března 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Ing. Martin Kolařík

Jana Krafková

Libor Okáč

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek Hosté: 

Mgr. Jaroslav Zámečník RNDr. Yvona Machalová

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Vyhodnocení vyúčtovaných dotací na aktivity v oblasti EVVO, RNDr. Yvona Machalová

3. Různé.

Zápis:

Ad 1) 

Jednání komise řídil předseda pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání a 
usnášeníschopnosti. Nechal schválit program jednání.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Na jednání komise se dostavil Ing. Kolařík.
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Ad 2) Vyhodnocení vyúčtovaných dotací na aktivity v oblasti EVVO

RNDr. Machalová předložila k prostudování závěrečné zprávy vyhodnocující jednotlivé 
projekty EVVO za rok 2011 a přesahující z roku 2010 a okomentovala jejich plnění a přiblížila 
členům komise průběh některých aktivit, kterých se osobně zúčastnila. Z jejího pohledu je 
možné vysledovat dva typy vyhodnocení a to profesionální (např. Muzeum) a hodnocení od 
zpravidla neziskových organizací, které jsou dělány nadšenci. Upozornila, že na příštím jednání 
komise v dubnu budou hodnoceny letošní přihlášené projekty EVVO. Členové komise 
diskutovali své zkušenosti z hodnocení minulých EVVO a zamýšleli se nad jejich kritérii. M.j. 
předseda komise navrhl prověřit možnost vypustit požadavek na dokládání kopií všech účetních 
dokladů v rámci vyúčtovávání jednotlivých aktivit.

Ad 3) Různé.

- Ing. Hudeček otevřel otázku informovanosti veřejnosti o postupu prací na studii ZEVO. 
Vyslovil požadavek na vydání časového harmonogramu.

- Ing. Kolařík informoval o dopise, který byl SpP zaslán náměstku hejtmana, s žádostí 
o poskytnutí základních údajů k výběrovému řízení na dodavatele studie ZEVO a na 
zveřejnění časového harmonogramu a přislíbil jeho text zaslat členům KŽP.

- Ing. Hudeček navrhl, že jako člen komise životního prostředí kraje bude informovat členy 
KŽP o postupu prací ZEVO, jakmile bude mít informace.

Termín příštího jednání komise je v pondělí 16.4.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov.

V Přerově dne: 12. března 2012

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

……………………….                                                                           ……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek               Jiří Šafránek

 organizační pracovník                       předseda komise

Přílohy: 

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise +

Rada města

Ing. Jiří Bakalík – tajemník

vedoucí odborů MMPr

Richard Šlechta – zastupitel

V listinné podobě

kancelář primátora – oddělení organizační – k archivaci

Ad.a




