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Zápis č. 26

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 7. října 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Zdeněk Kazílek Omluveni:

Jana Krafková Mgr. Jaroslav Zámečník

Libor Okáč

Ing. Milan Páral

Jiří Šafránek

Hosté: 

RNDr. Yvona Machalová – STAV/ŽP

RNDr. Josef  Chytil – ORNIS

Mgr. Martina Hrazdírová – ORNIS

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Projednání poskytnutí přímé podpory Muzeu Komenského v Přerově, p.o., na provoz 
záchranné stanice pro handicapované živočichy a osvětovou a poradenskou činnost v r. 2014.

3. Koncepce veřejných WC v Přerově.

4. Informace o protipovodňových opatřeních v Přerově (Ing. Kazílek).

5. Různé.

Zápis:

Ad1) 
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Jednání komise řídil předseda komise pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání 
a usnášeníschopnosti. Přivítal hosty. Potom nechal schválit program jednání.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad2) Přímá podpora Muzeu Komenského - záchranná stanice pro handicapované živočichy

Předseda předal slovo RNDr. Machalové, která krátce vysvětlila historii přímých podpor a požádala 
RNDr. Chytila o podrobnější vyhodnocení práce záchranné stanice v uplynulém období a o 
vysvětlení využití přidělených prostředků požadovaných na rok 2014 a to ve výši 250 tis. Kč. 
Vedoucí ornitologické stanice, RNDr. Chytil, předložil k prostudování kopii vyúčtování poskytnuté 
dotace za rok 2012 (200 tis. Kč) a závěrečnou zprávu za tentýž rok. Vysvětlil práci stanice a 
zodpověděl dotazy členů komise, což doplnila i Mgr. Hrazdírová. Pak členové komise přijali 
usnesení, jímž doporučili schválit přímou podporu.

Ad3) Koncepce veřejných WC v Přerově.

Po prostudování předloženého materiálu Koncepce veřejných WC v Přerově z roku 2006 
aktualizovaného v únoru 2013 a diskuzi k tématu přijala komise usnesení doporučující realizaci
koncepce se zaměřením na bezobslužný provoz.

Ad4) Informace o protipovodňových opatřeních v Přerově (Ing. Kazílek).

Obydlené oblasti: Nábřeží Dr. E. Beneše – ochranná zídka vysoká 1-1,2 m, částka 6 mil Kč, z toho 
90% z dotací a 10% z rozpočtu města. Zřejmě ještě bude předloženo k diskuzi občanům. Problém 
z podmáčením sklepů tímto nedořešen.

Aleje: plně v kompetenci Povodí Moravy, prováděny jen opravy, není žádný projekt na 
protipovodňová opatření.

Členové komise diskutovali obě informace a další náměty na ochranu před povodněmi. Shodli se na 
následujícím: doporučují Radě města podporovat stavbu poldru u Teplic pro ochranu Přerova před 
povodněmi.

Ad5) Různé – pro bohatou náplň předchozích bodů nebylo diskutováno.

Další jednání komise bude v pondělí dne 25.11.2013 od 16:00 hod. v Základní škole Trávník, 
Přerov, sraz před vchodem do školy.

V Přerově dne: 7. října 2013

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

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

Ing. Jaroslav Čagánek                Jiří Šafránek

organizační pracovník                      předseda komise

Přílohy: 

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).
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2. Usnesení

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

RNDr. Machalová, STAV/ŽP

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a


