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Zápis č. 20 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 27. října 2016 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
 

Ing. František Hudeček  

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Omluveni: 

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Jaroslav Rozek  

Ing. Václav Závěšický 

Lukáš Zahradník 
 

 

Hosté:  

Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního 

města 

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017 (RNDr. Yvona Machalová). 

3. Informace o novém vývoji přehrady Skalička (RNDr. Josef Chytil, Ph.D.). 

4. Různé. 
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Ad1)  

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 

vzneseny. Přivítala hosty. Nechala schválit program jednání. 

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2)  

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017 představila RNDr. Yvona Machalová. Zmínila 

drobné úpravy oproti minulému roku a přítomným předala detailní písemný materiál (450.000 Kč 

celkem). 

Na jednání komise se dostavil pan Ing. Václav Závěšický. 

Komise projednala Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017 včetně příloh a přijala ve 

věci doporučující usnesení. 

 

Ad3) Informace o novém vývoji přehrady Skalička (RNDr. Josef Chytil, Ph.D.). 

Na úvod vystoupení navrhl RNDr. Josef Chytil, Ph.D. možnost příštího jednání na ORNIS. Pak 

předal přítomným k prostudování připravené materiály včetně brožury Spojená Bečva, připravené 

spolkem Unie pro řeku Moravu a navrhl diskuzi na jiném jednání KŽP. Vyzval k projednání a 

diskuzi v KŽP až po seznámení se se záměrem možného řešení řeky Bečvy, prezentovaného 

v Olomouci Unií pro řeku Moravu. 

 

Ad4) Různé. 

- Paní Dostálová informovala o průběhu činnosti Komise hodnotící předzahrádky. Přihlášeno 24 

předzahrádek, 7 u bytových domů, 17 u rodinných domů. Hodnocení proběhlo 13.09.2016. Paní 

Dostálová označila termín za pozdní a doporučuje hodnocení provádět dříve (do konce července). 

Ing. Hudeček vyjádřil názor ohledně malého počtu přihlášených účastníků. Paní Dostálová navrhla 

k možnému zlepšení informovanosti obyvatel o soutěži využít i výbory pro místní části. 

- Předsedkyně komise Ing. Kutálková informovala o ukončení činnosti pana Rozka v KŽP na 

vlastní žádost s tím, že ANO nominuje nového člena. 

- Organizační pracovník Ing. Jaroslav Čagánek krátce informoval o projednání PZKO Zóna CZ07 

Střední Morava dne 27.10.2016 na Krajském úřadě v Olomouci a požádal o případnou spolupráci 

přítomného náměstka primátora pana Pavla Košutka. 

- Paní Dostálová vznesla požadavek na rozšíření separace bioodpadu zejména v podzimním období, 

který bude reflektovat provádění úprav okolí. Náměstek pan Košutek uvedl, že s problematikou je 

obeznámen a úřad hledá možnosti rozšíření zpracování bioodpadu pokryté dotačním titulem.  

- Ing. Závěšický postrádá označení památného stromu – Jasanu Ztepilého na Šrobárově ulici 

(popisky památných stromů zajišťuje Ing. Březina – STAV/ŽP).  

 

Příští jednání Komise se bude konat 15.11.2016  

  

V Přerově 27. října 2016 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 
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……………………….                                                                     ………………………. 

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Usnesení. 

 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise  + 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí odborů 

ostatní přítomní 

 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 
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Usnesení č. 20 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 27. října 2016 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/20/1/16                                                     Dotace EVVO 2017. 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

vyhlásit „Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ s tím, že objem finančních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 

max. 450.000 Kč.  

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 27. října 2016 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 

 

 

 


