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Zápis č. 25

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 2. září 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Libor Okáč Jana Krafková

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník

Hosté: 

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Informace o odložení referenda o výstavbě spalovny-ZEVO. 

3. Návrhy členů na práci komise.

4. Různé.

Zápis:

Ad1) 

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

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Informace o odložení referenda o výstavbě spalovny-ZEVO
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Členové komise vzali na vědomí zprávu o odložení vyhlášení referenda.

Jednání komise opustil Ing. Hudeček.

Ad3) Návrhy členů komise na práci komise.

Téma ochrany Přerova před povodněmi připravuje pro jednání příští komise Ing. Kazílek. Pro jeho 
doplnění vznesl dotaz „kdo převzal v nové organizaci úřadu zpracování protipovodňových opatření 
v úseku od lávky u loděnice po nemocnici, když původně byl zpracovatelem OŽP – RNDr. Juliš)?“
Organizační pracovník prověří tento dotaz a doplní informaci.

Ad4) Různé

- Členové komise diskutovali problematiku počtu a provozní doby veřejných WC, zejména
s ohledem na akce v centru města, kterých se účastní větší množství lidí.

- Předseda komise informoval o zaslané zprávě o efektivitě sběru elektroodpadu.

Další jednání komise bude v pondělí dne 7.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 2. září 2013

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 Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a


