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Zápis č. 21 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 15. listopadu 2016 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
 

Ing. František Hudeček  

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Omluveni: 

Jaroslav Rozek  

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický 

Lukáš Zahradník 

 

 

Hosté:  

Ing. Jana Kosturová, ORNIS 

Mgr. Martina Hrazdirová, ORNIS 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Poslání a postavení ornitologické stanice v České republice (stručné představení; J. Chytil)  

3. Ekologická výchova na ORNIS (J. Kosturová)  

4. Záchranná stanice a její postavení v ČR (M. Hrazdírová)  

5. Schválení harmonogramu jednání KŽP na 1. pololetí 2017 

6. Různé. 

 

 



 2 

 

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/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Poslání a postavení ornitologické stanice v České republice (stručné představení; J. Chytil) 

Ve svém vystoupení RNDr. Chytil mj. srovnal sbírky ORNIS s Národním muzeem (zhruba stejný 

počet vajec, NM cca 6000 ptáků, ORNIS cca 4500 ptáků). 6 zaměstnanců na plný úvazek. 

 

Ad3) Ekologická výchova na ORNIS (J. Kosturová) 

Na ekologické výchově se podílí ORNIS (přírodovědné oddělení), Muzeum i Helfštýn. V letech 

2004-5-6 vzniká environmentální výchova za výrazného podílu pana Mgr. Zdeňka Vermouzka. 

Nejpodstatnějším krokem je vznik záchranné stanice. V roce 2006 vznik Ekoporadny. Edukační 

programy pro školy, soutěže, Semínkovna, budky, publikace, spolupráce s Moravským 

ornitologickým spolkem. Ing. Kosturová ocenila finanční pomoc města formou grantů, (např. 

výstava Jak semena putují krajinou). Výukové programy navštíví cca 2500 dětí za rok. Expozici cca 

1200-1500 návštěvníků. Propagace probíhá na FB, Přerovskými listy, na webu ORNIS a letáky. 

Informovala o ekonomice provozu ORNIS. Přišla s myšlenkou na spolupráci s ostatními 

organizacemi – konferenci. 

Ing. Kutálková informovala o grantovém programu na rok 2017. 

Byla zmíněna možnost zavedení „ENVI okénka“ v Přerovských listech, jako pravidelné rubriky. 

Podle RNDr. Chytila by při měsíční frekvenci okénka neměla být náplň problém pro pracovníky 

ORNIS. 

 

Ad4) Záchranná stanice a její postavení v ČR. 

Bodu se zhostil RNDr. Chytil, zdůraznil, že hlavní smysl záchranných stanic je především výchova 

k ekologicky zodpovědnému chování. Seznámil přítomné s narůstajícím trendem příjmů živočichů 

do ZS ORNIS (např. v roce 2008 přijato 22 živočichů, v roce 2016 (ke dni 14.11.) přijato 425 

živočichů) a předložil závěrečnou zprávu ZS ORNIS za rok 2015. 

 

Ad5) Schválení harmonogramu jednání KŽP na 1. pololetí 2017 

Předsedkyně komise Ing. Kutálková předložila k diskuzi návrh harmonogramu jednání KŽP na 

následující pololetí, ke kterému nebyly připomínky. 

 

Ad6) Různé. 

- Předsedkyně komise Ing. Kutálková informovala o návrhu zastupitele Passingera na krácení 

odměn za neúčast na jednání komisí.  

- Organizační pracovník Ing. Čagánek informoval přítomné o dotačním titulu na ekologická vozidla 

pro samosprávné orgány a jejich organizace a uvedl, že příslušnou informaci poskytl formou e-

mailu vedoucím odborů majetku, PRI, jednateli Technických služeb města Přerova a náměstku 

primátora panu Košutkovi. Po krátké diskuzi o prospěšnosti příkladu města k tomuto bodu přijala 

komise jednohlasně doporučující usnesení.  
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Příští jednání Komise se bude konat 14.12.2016  

  

V Přerově 15. listopadu 2016 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

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

 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. 21 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 15. listopadu 2016 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/21/1/16                                                      Dotace na ekologická vozidla. 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova zabývat se využitím dotačního titulu z 

„Národního programu životního prostředí, aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy“ 

při nákupu vozidel města a jeho organizací (elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG) a vzít v 

úvahu, že v Přerově je plnicí stanice na CNG (stlačený zemní plyn).“  

 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

V Přerově 15. listopadu 2016 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


