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Zápis z 1. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 14. 6. 2017 v zasedací místnosti Bratrská 34 (ve dvoře) 

Datum příštího jednání: 12. 7. 2017 od 15 hodin – v terénu 

Místo jednání: Zasedací místnost stavebního úřadu  

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 
Pavel Juliš 
 

Předseda, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 Libor Pokorný Spolek Predmostenzis, z. s. 

 Svatava Doupalová 
Výbor pro místní část 

Předmostí 

 Ing. Alice Kutálková 
Komise životního prostředí 

 

omluven RNDr. Václav Karabina 
Komise životního prostředí 

 

 
Ing. Hedvika Hubáčková 
 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 
Ing. Hana Mikulová 
 

Odbor řízení projektů a 

investic 

 
Mgr. Miroslava Švástová 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 
Danuše Vojtíšková 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Bez práva hlasovat Daniela Novotná organizační pracovnice 

Omluveni: RNDr. Václav Karabina 

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

Program:  

1. Zahájení 

2. Předání jmenovacích dekretů 

3. Plán činnosti v roce 2017 

4. Různé 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, Komise je 

usnášeníschopná.  

 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce (s drobnou úpravou: 

projednáván bude plán činnosti na rok 2017) a vyzval přítomné k vyjádření připomínek. 

Nikdo neměl žádný doplňující nebo pozměňující návrh.  

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu tak, jak byl předložen 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

Předseda shrnul historii přípravy obnovy Knejzlíkových sadů a činnosti pracovní skupiny, 

jejíž členové tvoří základ této nové komise. Vyzdvihl vytrvalost spolku Predmostenzis, se 

kterou se věnuje zájmové lokalitě už více než 17 let. Tento spolek zpracoval projekt na 

obnovu sadů a přírodní památky na Popovickém kopci, který by měl být realizován do roku 

2023 a jehož celkové náklady jsou 9,8 mil. Kč. Z dotace, kterou na 7 let získali ze SFŽP lze 

hradit 85 % nákladů. A to všechno je důvodem, proč by spolek měl být podpořen nejen 

finančním příspěvkem na projekt, ale aktivním partnerstvím města. Žádný odbor není schopen 

vytvořit takový prostor, aby odborně po všech stránkách zajišťoval za město partnerství. Proto 

bylo navrženo vytvoření pracovní skupiny složené z lidí, kteří mají různé odbornosti a budou 

schopni se na spolupráci aktivně spolupodílet. Tato pracovní skupina se zabývala otázkami 

možné spolupráce, zpracovala návrh Memoranda o partnerství při revitalizaci sadů 

v Předmostí (dále Memorandum). O své činnosti informovala primátora, který mimo jiné 

navrhl, aby orgánem, který bude se spolkem Predmostenzis spolupracovat ve smyslu 

Memoranda, byla tato komise rady. 

 

2. Předání jmenovacích dekretů 

Předseda konstatoval, že Komisi pro revitalizaci sadů v Předmostí zřídila svým usnesením č. 

2809/70/10/2017 Rada města Přerova a jmenovala s účinností od 1. 6. 2017 předsedu, členy a 

organizačního pracovníka této komise. Došlo k představení všech přítomných. Všem 

přítomným předal jmenovací dekrety. 

 

3. Plán činnosti v roce 2018 

Předseda s ohledem na již uvedené navrhl, jakou by komise mohla mít činnost, měla by 

fungovat v duchu Memoranda. Doufá, že město usnesením zastupitelstva potvrdí zájem  

projekt podpořit také finančně v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě předlohy pro nejbližší 

zasedání. Zopakoval důvody, proč je podpora ze strany města logická – je to zejména obsáhlá 

činnost společnosti Predmostenzis v území a jejich schopnost získat dotační peníze. Dodal, že 

bude třeba velmi řádně zdůvodnit požadavek odboru MAJ na provozní rozpočet příštích let, 

aby kromě příspěvku na projekt byly uvolněny ještě i další prostředky než „jen“ na projektové 

aktivity. Toto musí být projednáno a připraveno v komisi nejpozději do září (příprava 

rozpočtu). O navrženém plánu činnosti proběhla diskuse, některé body doplněny a 

rozdiskutovány. Přítomní se zabývali možností prezentace projektu na webu – od 

Memoranda, přes historii, zápisy z komisí, aktivity, kalendář akcí, fotogalerie… Byla 

dohodnuta rámcová náplň činnosti komise: 
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Náplň činnosti Komise RM pro revitalizaci sadů v Předmostí 

 

Komise při své činnosti v duchu Memoranda o partnerství při revitalizaci sadů v Předmostí 

zejména: 

 

1. spolupracuje s Odborem majetku a komunálních služeb při plánování realizačních 

opatření v zájmovém území vymezeném Memorandem (zájmové území), včetně plánování 

rozpočtu na tato opatření; 

 

2. spolupracuje s Kanceláří primátora při plánování, propagaci a organizování 

jednorázových akcí města pro veřejnost pořádaných v zájmovém území, případně akcí 

zaměřených na propagaci zájmového území; 

 

3. spolupracuje s dalšími subjekty (zejména se spolkem Predmostenzis a ZŠ a MŠ J. A. 

Komenského) při pořádání akcí pro veřejnost v zájmovém území; 

 

4. spolupracuje s místním výborem Předmostí, zejména při prezentaci a projednávání 

záměru s veřejností; 

 

5. vyjadřuje se k veškerým stavebním, majetkoprávním a územně plánovacím záměrům 

v zájmovém území; 

 

6. pravidelně vyhodnocuje postup prací na realizačních opatřeních zajišťovaných městem a 

na projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky 

Na Popovickém kopci realizovaném spolkem Predmostenzis; 

 

7. aktivně propaguje plánované i uskutečněné aktivity v zájmovém území a jeho historii, 

zejména prostřednictvím zvláštního oddílu na internetových stránkách města a městského 

časopisu; 

 

8. o své činnosti a aktivitách v zájmovém území zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu. 

 

 

V další části jednání byly projednány termíny konání dalších schůzí komise a nastíněn 

předpokládaný program jednání: 

 
 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017 

 

14. června Projednání a schválení náplně činnosti komise 

Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2017 

Projednání formy a základního obsahu informací na webu města 

12. července od 15 

hodin (odchod z místa 

setkání v 15.30) 

Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu) 

Seznámení s návrhy členů komise na aktivity, propagaci 

Projednání aktivity Pěškobus 

16. srpna od 15 hodin Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis 

6. září od 15 hodin Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis 

Na jednání bude přizvána ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského  
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7. října od 8.30 Slavnostní zahájení projektu spolku Predmostenzis ve spolupráci 

se ZŠ a MŠ J. A. Komenského (společně s pochodem Po stopách 

lovců mamutů) 

15. listopadu od 15 

hodin 

Vyhodnocení dosavadních opatření v terénu 

Příprava výroční zprávy 

6. prosince od 15 hodin Schválení výroční zprávy 

Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2018 

 

 

Přítomno 8 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení KNES/1/1/2017 

 

Komise schvaluje náplň a plán činnosti v uvedeném znění. 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

Návrh byl přijat. 

 

 

4. Různé 

 

V tomto bodě programu měli přítomní možnost se vyjádřit k dalším záležitostem, 

souvisejícím s činností komise či projektem. 

L. Pokorný vyslovil své představy a návrhy k realizaci některých aktivit: 

 V rámci realizovaných aktivit by pro posílení publicity na některé akce rád přizval 

zástupce kraje, ministerstva… 

 Pěškobus – s realizací se počítá v roce 2018, do té doby je nutno doladit pravidla, 

organizaci, texty, zastávky…(bude projednáváno na červencové schůzi komise). 

 Schéma památných partnerských stromů – sdělil, že tato část projektu nebude spočívat 

ve vysazování nových stromů, ale lidem bude nabízeno partnerství k starým a čerstvě 

naroubovaným stromům. Je třeba zase nastavit systém, smlouva, design... (proběhne 

k tomu samostatně neformální jednání, na komisi bude projednáno později). 

 Územní rozšíření projektu (v roce 2018-19) – uvedl, že jsou v nejbližším okolí 

stávajícího projektem vymezeného území některé nezapojené sady (u Vinar…), které 

by z logiky věci měly být také revitalizovány.  

 Publikace (2018) – sdělil, že součástí projektu je vydání drobné publikace v roce 2018. 

Na závěr celého projektu bude publikace aktualizována, proběhne v souladu 

s projektem odborná konference. Je třeba dohodnout způsob zpracování publikace. 

Bude projednáno na některém z příštích zasedání komise. 

 

Dále se opět hovořilo o prezentaci na webu; předseda uvedl, že navrhne obsah a způsob 

informování o projektu, bude třeba stanovit garanta obsahu této části webu. Vyzval členy 

komise, aby mu zasílali návrhy, co by na webu mohlo být (měl by být atraktivní, přehledný, 

snadno přístupný pro veřejnost). 

L. Pokorný přislíbil, že všem pošle podkladové materiály k Pěškobusu a vyzval členy komise, 

aby si připravili nápady a myšlenky pro příští jednání. 

Předseda ještě doplnil, že by se měli členové také zamyslet, jak zatraktivnit program 

slavnostního zahájení. Vrátil se také k úkolu zajistit návrh loga, vycházejícího ze značky 

zkratky KneS (KP). V diskusi také zaznělo, že některé akce a aktivity v roce 2018 by mohly 

být spojeny s výročím narození starosty J. Knejzlíka (*1878), případně 100. výročím naší 

první republiky. 
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V diskusi dále zazněly návrhy, s kterými subjekty by komise KNES mohla do budoucna 

spolupracovat (architektka Tomaštíková, organizátoři „přerovské rokle“, zástupci Stavebního 

bytového družstva, organizátoři novoročního výstupu na Čekyňský kopec apod.).  

 

 

5. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


