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Zápis č. 25 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 5. dubna 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Ing. Václav Závěšický 

Omluveni: 

Ing. František Hudeček 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. Lukáš Zahradník 

  

  

 

Hosté:  

Pan Pavel Košutek, náměstek primátora  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí  Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

RNDr. Yvona Machalová, referentka oddělení 

ochrany životního prostředí a památkové péče  

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání žádostí o poskytnutí dotací na podporu EVVO v roce 2017. 

3. Různé. 

 

Ad1)  

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 
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řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 

vzneseny. Přivítala hosty a nechala schválit program jednání. 

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Projednání žádostí o poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2017. 

Předsedkyně komise uvedla, že členové měli možnost se seznámit s podkladovými materiály a 

přehledem žádostí zaslaných e-mailem v předstihu a s podanými žádostmi již hodinu před jednáním 

komise. Pak předala slovo vedoucímu Odboru stavebního úřadu a životního RNDr. Pavlu Julišovi a 

RNDr. Yvoně Machalové.  

Na jednání komise se dostavil Ing. Závěšický. 

RNDr. Juliš okomentoval význam jednotlivých kategorií, za něž se přidělují body. S RNDr. 

Machalovou pak okomentovali i rozdělení dotací na části A, B a C a připomněli pravidla pro 

posuzování žádostí včetně postupu při vyplňování připraveného bodovacího systému. Tento bod je 

dále řešen samostatným „Zápisem o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2017“, který je nedílnou součástí tohoto 

zápisu. 

Ad3) Různé. 

- RNDr. Landsmanová na žádost předsedkyně informovala o postupu Místního výboru Žeravice ve 

věci schvalovacího procesu akce Zemník Žeravice, upozornila na hledisko technických parametrů 

příjezdové komunikace.  

 

Příští jednání komise bude ve středu 03.05.2017 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 5. dubna 2017 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Usnesení. 

3. Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2017. 
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Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise  + 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí odborů 

ostatní přítomní 

 

V listinné podobě 

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci 
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Usnesení č. 25. jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 5. dubna 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/25/1/2017                         poskytnutí dotací na podporu projektů EVVO v roce 2017 

Komise po projednání doporučuje: 

poskytnutí dotace pro účel „A. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ uvedeným 

žadatelům na aktivity č. 8, 1, 5, 6, 4, 2, 7, 10, 9 (1. až 9. v pořadí hodnocení) v uvedené výši: 

žadatel     projekt      výše dotace 

Muzeum Komenského    Mykokosmos     36 100,- Kč 

v Přerově, p.o.           (13 %) 

SVČ ATLAS a BIOS Přerov  Přírodovědné soutěže a vzdělávání  22 500,- Kč 

Žižkova 12     EVVO v BIOS ve školním roce   (75 %) 

      2017/2018 

Střední škola zemědělská, Přerov Vybudování naučné stezky na školní  50 000,- Kč 

Osmek 47     farmě       (50 %) 

Střední průmyslová škola, Přerov Ekovýuka 8 – Naučné stezky   6 000,- Kč 

Havlíčkova 2           (80 %) 

Základní škola Přerov,   Úpravy a rozšíření vodního biotopu 25 500,- Kč 

Trávník 27     a instalace výukového mobiliáře   (85 %) 

      v prostoru certifikované biozahrady  

      ZŠ Přerov, Trávník 27 

Základní škola Přerov,   Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza  11 050,- Kč 

U tenisu 4     hmyzu, ptactva a drobných savců  (100 %) 

Muzeum Komenského    Zahradní slavnost    15 000,- Kč 

v Přerově, p.o.           (13 %) 

Mateřská škola Přerov   Přírodní zahrada MŠ Přerov,   18 600,- Kč 

Máchova 14    Sokolská 26 „U zajíčků“ – 3. etapa  (100 %) 

Mateřská škola Přerov   Bosý chodník v MŠ    20 000,- Kč 

Lešetínská 5           (87 %) 

      celkem 9 projektů:    204 750,- Kč 

Výsledek hlasování:                                                                        Pro/6 - Proti/0 - Zdržel se/0 
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UKŽ/25/2/2017     poskytnutí dotace na podporu pravidelné celoroční poradenské a osvětové 

činnosti v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pro občany 

města v roce 2017 

Komise po projednání doporučuje  

poskytnutí dotace pro účel „B. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ Muzeu 

Komenského v Přerově, p. o., ve výši 50.000,- Kč na Ekoporadnu ORNIS. 

Výsledek hlasování:         Pro/6- Proti/0- Zdržel se/0 

 

UKŽ/25/3/2017 poskytnutí dotace na podporu celoročního provozu registrované 

záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na území 

města v roce 2017 

Komise po projednání doporučuje 

poskytnutí dotace pro účel „C. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ Muzeu 

Komenského v Přerově, p. o. ve výši 200.000,- Kč na celoroční provoz Záchranné stanice pro 

živočichy ORNIS, Přerov. 

Výsledek hlasování:         Pro/6 - Proti/0- Zdržel se/0 

 

 

 

V Přerově dne: 05.04.2017 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

 


