Zápis č. 1
z jednání Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 5. ledna 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková
Jana Dostálová
Ing. František Hudeček
RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Omluveni:

RNDr. Václav Karabina
RNDr. Ludmila Landsmannová
Jaroslav Rozek
Elena Skoupilová
Václav Závěšický
Hosté:
Pavel Košutek, náměstek primátora
Ing. Vladimír Holan, radní
Ing. arch. Jan Horký, radní
Radek Pospíšilík, radní
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního
úřadu a životního prostředí
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:
1.

Zahájení a schválení programu jednání.

2.

Úvodní slovo náměstka primátora – Pavel Košutek.

3.

Stručné vyhodnocení práce minulé Komise za období 2010-2014 – Ing. Jaroslav Čagánek,
organizační pracovník KŽP.

4.

Připravované cíle-úkoly Odboru stavebního úřadu a ŽP na léta 2014-2018 – RNDr. Pavel
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Juliš.
5.

Úvodní slovo předsedkyně komise – Ing. Alice Kutálková.

6.

Projednání a schválení časového rámce pro schůze Komise na 1. pol. 2014.

7.

Projednání a schválení Rámcového programu činnosti Komise.

8.

Různé.

Zápis:
Ad1)
Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho
řádném svolání a usnášeníschopnosti. Přivítala a představila hosty. Potom nechala schválit program
jednání.
Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0
Ad2) Úvodní slovo náměstka primátora – Pavel Košutek
Náměstek primátora v krátkosti vysvětlil svůj náhled na funkci a smysl komisí a výborů.
Ad3) Stručné vyhodnocení práce minulé Komise za období 2010-2014
Na úvod Ing. Čagánek, organizační pracovník komise, informoval o skutečnosti, že práce komise se
řídí jednacím řádem komisí Rady města Přerov. Dále přiblížil práci KŽP v minulém volebním
období. Uvedl hlavní náplň činnosti včetně konkrétních roků, počtů podpořených aktivit a částek
rozdělených v rámci dotací poskytovaných městem na podporu aktivit EVVO, přiblížil některé
konkrétní projednávané body a vzdělávací akce, kterých se členové komise zúčastnili.
Ad4) Připravované cíle-úkoly Odboru stavebního úřadu a ŽP na léta 2014-2018
RNDr. Pavel Juliš na úvod předal pro informaci členům komise výtah z organizačního řádu.
Přiblížil strukturu odboru, obšírně seznámil komisi se záměrem připravovaných koncepčních
materiálů v oblasti EVVO, v oblasti odpadového hospodářství (potřeba snížit množství zbytkového
odpadu) a upozornil na potřebu projednání těchto materiálů v KŽP. Uvedl představu spolupráce
s komisí ve věci vyjadřování ke kácení stromů na veřejných prostranstvích a zmínil se o
pokračování dotačního programu k žádostem na podporu aktivit EVVO.
Ad5) Úvodní slovo předsedkyně komise
Ing. Kutálková m.j. upozornila na potřebu konání referenda ke spalovně komunálního odpadu
(ZEVO) do konce roku 2016 a potřebě vyvážené a objektivní informační kampaně před referendem.
Zamýšlela se nad potřebou spolupráce s Přerovskými listy.
Ad6) Projednání a schválení časového rámce pro schůze Komise na 1. pol. 2014
Po diskuzi bylo dohodnuto, že jednání komise budou plánována na čtvrtky, od 16:00 hod. s tím, že
zpravidla budou využity termíny, kdy není plánováno jednání Rady města.
Ad7) Projednání a schválení Rámcového programu činnosti Komise.
Po diskuzi o náplni Rámcovému programu (byl přílohou pozvánky), dala předsedkyně o jeho znění
(v předložené podobě) hlasovat, a tento byl většinou přijat.
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/1
Ad3) Různé
-

O postupu při projednávání předložených záměrů ve smyslu zákona o posuzování vlivů
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-

na životní prostředí informoval organizační pracovník. Členové komise budou o záměrech
informování prostřednictvím e-mailu.
Radní Ing. arch. Horký, informoval o připravovaném školení k tzv. „zelenému úřadování“.
Kontakt bude prostřednictvím organizačního pracovníka poslán členům komise.
RNDr. Josef Chytil, Ph.D. hovořil o poznatku, kdy občané kladně hodnotili jízdu MHD zdarma
v době smogové situace.
Pan Rozek položil dotaz ohledně možností separace biologického odpadu, RNDr. Juliš přítomné
informoval o zřízení odběrových míst v recyklačních dvorech.
Radní Pospíšilík otevřel otázku zachování původních mokřadů v nezastavěných částech
Přerova.
Předsedkyně informovala o záměru zabývat se záležitostí snížení množství psích exkrementů
ve městě.
Organizační pracovník předal členům komise informační a registrační materiály personální a
mzdové.

Další jednání komise budou ve čtvrtek od 16:00 hod., zpravidla v zasedací místnosti
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11, Přerov, ve dnech
12.2.2015, 12.3.2015, 30.4.2015, 28.5.2015, 18.6.2015.
V Přerově dne: 5. ledna 2015
Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

……………………….

……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek

Ing. Alice Kutálková

organizační pracovník

předsedkyně komise

Přílohy:
1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě).
2. Rámcový program činnosti Komise životního prostředí
Rozdělovník:
Elektronickou poštou
členové komise +
Rada města Přerova
tajemník MMPr
vedoucí odborů MMPr
V listinné podobě
kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci
Ad.a
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