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Zápis ze 7. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 6. 12. 2017 od 15.00 hodin v Base Campu 

Datum příštího jednání: 10. 1. 2018 od 15.00 hodin v zasedačce Bratrská 34 

Místo jednání: Zasedačka Bratrská 34  

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 

 

 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 pracovník 

Omluveni:  

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Diskuse k připravované výroční zprávě 

4. Projednání plánu činnosti na rok 2018  

5. Schválení termínů schůzí komise v roce 2018 

 středa 10. 1. 
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 středa 14. 2.  

 středa 14. 3. 

 středa 18. 4. 

 středa 23. 5. 

 středa 13. 6. 

 středa 12. 9.  

 sobota 6. 10.  

6. Různé, podněty, náměty 

7. Závěr 

 

1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 5 členů 

s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná.  

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem. Nikdo neměl žádný doplňující 

návrh, proto dal o návrhu hlasovat.   

 

Proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu programu. 

Hlasování Pro 5 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
 

3. Diskuse k připravované výroční zprávě 

 

P. Juliš informoval o přípravě výroční zprávy a shrnul, jaké informace bude obsahovat. 

Dohodl se s L. Pokorným, že společně projdou podklady o probíhajícím projektu a dohodnou 

se, jaké informace budou součástí výroční zprávy. D. Novotná zajistí logo obnovy 

Knejzlíkových sadů v podobě pro další využití. Dále poskytne finální verzi memoranda a 

pozvánky na  pochod Po stopách lovců mamutů, v rámci kterého byla obnova Knejzlíkových 

sadů prezentována. A. Kutálková přislíbila poskytnout fotografie z pochodu. Závěr: Výroční 

zpráva bude dokončena tak, aby mohla být na lednové schůzi komise schválena.  

 

Příchod H. Mikulová, V. Karabina, přítomno 7 členů komise 

  

4. Projednání plánu činnosti na rok 2018  

 

P. Juliš předložil návrh plánu činnosti, který bude průběžně upřesňován. Jedná se o základní 

témata, kterým se bude komise věnovat. Další náměty k jednání budou uváděny vždy 

v pozvánkách, v aktuálním návrhu programu.    

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018 

 

10. ledna Projednání a schválení výroční zprávy. 

14. února Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu), 

projednání aktivity Pěškobus. 

14. března Jednání se zástupci ZŠ a MŠ Komenského v Předmostí ve věci 

trasy pochodu Po stopách lovců mamutů, přetrasování naučné 
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stezky a spolupráce komise na pochodu.  

18. dubna Aktualizace informačního letáku a příprava návrhu „placky“ na rok 

2018 (možnost spojení s publikací spolku připravované v rámci 

projektu). 

23. května Pěškobus – dohodnutí konkrétního obsahu.   

13. června Vyhodnocení dosavadních opatření  a průběhu prací v terénu. 

12. září Příprava organizačně technického zajištění spoluúčasti na pochod 

Po stopách lovců mamutů. 

První sobota v říjnu Aktivní účast na pochodu Po stopách lovců mamutů. 

 

S takto navrženým plánem všichni přítomní souhlasili. 

 

5. Schválení termínů schůzí komise v roce 2018 

V tomto bodě bylo odsouhlaseno, že schůze budou i v příštím roce zpravidla ve středu od 15 

hodin, byl odsouhlasen i termín o jarních prázdninách. S předloženým návrhem termínů 

všichni přítomní souhlasili.  

 středa 10. 1. 

 středa 14. 2.  

 středa 14. 3. 

 středa 18. 4. 

 středa 23. 5. 

 středa 13. 6. 

 středa 12. 9.  

 sobota 6. 10.  

Příchod S. Doupalová, D. Vojtíšková, přítomno 9 členů komise 

 

6. Různé, podněty, náměty  

 

 L. Pokorný uvedl, že připravují roubování cca 400 stromů, bude členy komise předem 

informovat o termínu, aby se moli zúčastnit. 

 V. Karabina otevřel diskusi k pamětním stromům. Dle vyjádření L. Pokorného by 

většina stromů měla mít svého patrona, který se o strom bude starat. Jedná se o 

aktivitu mimo povinnou část projektu.  

 

7. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


