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Zápis č. 3 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 11. března 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Josef Kolář 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

MVDr. Michal Řežábek 

 

 

Omluveni: 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

  

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

RNDr. Yvona Machalová, oddělení ochrany životního 

prostředí a pam. péče 

Ingrid Lounová, šéfredaktorka Přerovských listů 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Posouzení žádostí o dotace EVVO 

3. Projednání plánu činnosti komise na funkční období 2018-2022. 

4. Různé. 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání. 

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

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

vzneseny.  

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 
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Ad2) Posouzení žádostí o dotace EVVO 

Předsedkyně uvedla, že členové komise měli možnost seznámit se podklady a podanými žádostmi 

před zahájením zasedání a předala slovo RNDr. Pavlu Julišovi.  

RNDr. Pavel Juliš seznámil přítomné s programem statutárního města Přerova na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2019 a systémem hodnocení 

předložených žádostí. Dále okomentoval jednotlivé žádosti o dotace. 

Tento bod je dále řešen samostatně v příloze č. 2 tohoto zápisu („Zápis o průběhu projednání 

žádostí o poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 

2019“). 

Po diskuzi k jednotlivým požadavkům uvedeným v příloze č. 2 bylo přijato Usnesení č. UKŽ 

3/3/19, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Ad3) Projednání plánu činnosti komise na funkční období 2018-2022. 

Předsedkyně prezentovala návrh priorit dle zaslaných podnětů od jednotlivých členů komise, kteří 

je následně blíže představili. Poté přijala komise usnesení č. UKŽ 3/4/19, které je přílohou tohoto 

zápisu. Témata zaslaná Ing. Tomášem Navrátilem budou projednána na příštím zasedání.  

Ad4) Různé 

Na 4 jednání zastupitelstva statutárního města Přerova dne 25. února 2019 byla zřízena pracovní 

skupina za účelem formulování odborného stanoviska města Přerova ke stavební akci „Zemník 

Žeravice“ Za člena byla určena i předsedkyně Komise životního prostředí RM, s čímž členové 

komise souhlasí. 

 Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Dále bylo hovořeno na téma předlohy do Rady města Přerova. RNDr. Juliš v krátkosti shrnul 

formality předlohy a zdůraznil nutnost uvést návrh usnesení.  

Ing. Kazílek doporučuje sledovat tiskové zprávy ohledně ŽP. 

Volná diskuse na téma zapojení podnikatelů do systému o nakládání s komunálním odpadem 

na území města Přerova. 

Informace o zřízení emailové schránky komise ŽP. 

 

V Přerově 20. března 2019 

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                            předsedkyně komise 
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Usnesení č. UKŽ 3/3/2019 jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 11. března 2019 

 

UKŽ/3/3/1/2019   Poskytnutí dotací na podporu projektů EVVO v roce 2019. 

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 2019“ uvedeným žadatelům na projekty č. 

1 - 7 (1. až 7. v pořadí hodnocení) v celkové výši 149 808,00 Kč. 

     Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

UKŽ/3/3/2/2019 Poskytnutí dotace na podporu pravidelné celoroční poradenské 

a osvětové činnosti v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pro 

občany města v roce 2019. 

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 2019“ Muzeu Komenského v Přerově, p. 

o., ve výši 50 000,00 Kč na Ekoporadnu ORNIS. 

Výsledek hlasování:         Pro/7- Proti/0- Zdržel se/.1 

 

UKŽ/3/3/3/2019 Poskytnutí dotace na podporu celoročního provozu registrované 

záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na území 

města v roce 2019. 

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 2019“ Muzeu Komenského v Přerově, p. o. 

ve výši 300 000,00 Kč na celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov. 

           Pro/7- Proti/0- Zdržel se/1 

 

 

UKŽ/3/3/4/2019 Poskytnutí dotace na „Realizaci opatření na podporu přirozené 

biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně přístupné krajiny 



 4 

na území města Přerova v roce 2019. 

Komise po projednání doporučuje 

poskytnutí dotace pro účel „D. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2019“ uvedeným žadatelům na projekty č. 

1 - 2 (1. až 2. v pořadí hodnocení) v celkové výši 350 000,00 Kč. 

           Pro/8- Proti/0- Zdržel se/0 

 

UKŽ/3/3/52019 Poskytnutí individuální dotace. 

Komise po projednání doporučuje 

Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Místní organizaci Přerov, ve výši 27 000,00 

Kč na Revitalizaci přerovského rybníku. 

           Pro/8- Proti/0- Zdržel se/0 

 

 

 

V Přerově 11. března 2019 

 

 

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

 Ing. Hana Tesařová                  Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                           předsedkyně komise 
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Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

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

vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2019 

3. UKŽ 3/3/19: Dotace EVVO 

4. UKŽ 3/4/19: Plán činností komise na funkční období 2018 -2022 

 
Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí KP 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – odd. organizační – k archivaci 

 


