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Zápis č. 37 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 30. srpna 2018 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 
Lukáš Zahradník 

Ing. František Hudeček  

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

RNDr. Václav Karabina 

Omluveni: 

Tomáš Navrátil 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Ing. Václav Závěšický 
 

  

  

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

- omluven 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání návrhu Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na  podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 (RNDr. Juliš, 

RNDr. Machalová). 

3. Projednání kácení. 

4. Různé. 
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Ad1) Zahájení a schválení programu jednání. 

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

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

vzneseny. Nechala schválit program jednán a přivítala hosty. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

Ad2) Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 (RNDr. Juliš, RNDr. 

Machalová). 

Předsedkyně komise uvedla, že členové měli možnost seznámit se s návrhem Programu, který byl 

zaslán e-mailem v předstihu a předala slovo vedoucímu Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, RNDr. Pavlu Julišovi a RNDr. Yvoně Machalové.  

RNDr. Juliš seznámil členy komise s jednotlivými účely dotačního Programu na podporu EVVO 

pro rok 2019, které zůstaly stejné jako v r. 2018, jen došlo k přerozdělení příslušných finančních 

částek: účel A. – environmentální akce a projekty 150 000,- Kč, účel B – pravidelná celoroční 

poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 50 000,- Kč, účel C. – 

celoroční provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy 300 000,- Kč, účel D. – realizace 

opatření na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability 350 000,- Kč. Dále 

zdůraznil hlavní změny Programu, kdy termín příjmu žádostí je stanoven v termínu od 4.2. do 

15.2.2019, a dále doplnění vzoru formuláře žádosti o povinné a nepovinné údaje v souladu s GDPR 

a o detailnější popis měřitelných ukazatelů. 

Komise přijala doporučující usnesení. 

 

Ad3) Projednání kácení. 

- Ing. Kutálková okomentovala jednotlivé žádosti o kácení, které obdrželi členové komise 

v předstihu v elektronické podobě. Členové Komise si mezi sebou v předstihu rozdělili žádosti o 

kácení, požadované dřeviny posoudili fyzicky přímo v terénu a s výsledky se navzájem seznámili. 

Ke každé lokalitě dále podala podrobné vysvětlení paní Doupalová. Průběžně probíhala diskuze 

k jednotlivým bodům a komise vyjadřovala hlasováním názor na kácení.  

Pan Navrátil zašle své vyjádření členům Komise dodatečně e-mailem. 

Žádosti byly zpracovány do tabulky (která je přílohou zápisu), včetně výsledku projednání jejich 

kácení. Ve věci bylo přijato usnesení. 

 

Ad4) Různé 

- Ing. Kutálková informovala o elektronickém dotazu paní M., která se zajímala o to, zdali má 

město Koncepci pro boj se suchem, jak je podporována diverzita trav, bylin a hmyzu a jak se bude 

v následujících letech řešit sečení trávy. Členové komise byli seznámeni s odpovědí RNDr. Juliše 

tazatelce a dotaz i odpověď vzali na vědomí. 

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

- RNDr. Karabina a Ing. Kutálková informovali přítomné o datu tradičního pochodu ZŠ 

J. A. Komenského - pochod se uskuteční 13.10.2018. S pochodem je spojena i pozvánka na setkání 

se členy Komise pro obnovu Knejzlíkových sadů a členy Predmostenzis, kteří v prostoru na 

školním kopci budou mít stánek a informovat účastníky pochodu i ostatní návštěvníky o dalším 

postupu prací a hlavně novinkách, které jsou v KS instalovány. Minulý rok se nesl ve znamení vína, 

letos je hlavním symbolem jabloň. Kromě výsadby památného stromu – jabloně „JADRNIČKY“, 
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bude pro návštěvníky otevřen tzv. PĚŠKOBUS“.  

- Ing. Kutálková poukázal na skutečnost, že nově vysazované stromy a keře na území města, které 

jsou náhradní výsadbou za pokácené dřeviny, nejsou mnohdy dostatečně zalévány a značná část jich 

po několika měsících zaschne. Je nutné věnovat větší pozornost kontrole subjektů, kteří se zavázali 

tyto dřeviny vysadit a po dobu alespoň 3 let se o ně starat. Rozhodně není namístě argument, že se 

spíše těmto subjektům vyplatí vysadit novou sazenici než 3 roky dodržovat pravidelnou zálivku, ke 

které je zavazují smluvní podmínky.  

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 4.10.2018 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 30. srpna 2018 

Zapsal: RNDr. Yvona Machalová 

 

 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Usnesení. 

3. Tabulka kácení. 

 

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. 37 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 30. srpna 2018 

 

UKŽ/37/1/18                                       Program pro poskytování dotací na podporu EVVO 

Komise po projednání doporučuje Radě města schválit Program statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

UKŽ/37/2/18                                                                                             Projednání kácení. 

Komise po projednání schvaluje postupovat při kácení dle doporučení uvedených v přiložené 

tabulce. 

     Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0 

 

 

V Přerově 30. srpna 2018 

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

 Ing. Jaroslav Čagánek                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 

 


