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Zápis č. 9 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 11. listopadu 2019 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Mgr. Elena Grambličková 

Dagmar Přecechtělová 

MVDr. Michal Řežábek 

Josef Kolář  

 

Ing. Tomáš Navrátil omluven 

 

 

 

 

Hosté:  

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Svatava Doupalová, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí Odboru správy 

majetku a komunálních služeb 

Ing. Bohumír Střelec, jednatel Technických služeb 

města Přerova s.r.o. 

Bc. Vít Navrátil, Technické služby města 

Přerova s.r.o. 

Marta Jandová 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Městské lesy 

3. Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně. 

4. Projednání žádosti o dotaci  

5. Vyhlášení programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody pro rok 2020,  

6. Téma "zádrž vody ve městě". 

7. Různé. 



 2 

Ad1) Zahájení a schválení programu jednání 

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

řádném svolání a usnášeníschopnosti a přivítala hosty. Konstatovala, že námitky proti minulému 

zápisu nebyly vzneseny. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Dále předsedkyně komise dala hlasovat o souhlasu členů komise s účastí paní Marty Jandové 

na zasedání komise. 

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

Ad2) Městské lesy 

Předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková obeznámila přítomné o zaslání emailu Ing. Střelcovi, 

ve kterém jej požádala o prezentaci krátkého informačního přehledu k danému tématu na dnešním 

zasedání a předala mu slovo. Ing. Střelec následně hovořil o zastřešení péče o dva lesní hospodářské 

celky v majetku města Přerova – NPR Žebračka a Svrčov ze strany Technických služeb města 

Přerova. Pro Městské lesy v lokalitě Svrčov je schválen Lesní hospodářský plán (LHP) na období 

2010-2020. LHP byl původně nastaven na těžbu 19,7 ti. m3. Z důvodu kůrovcové kalamity bylo 

dvěma žádostmi o navýšení dosaženo navýšení na 75 tis. m3, což by mělo do konce příštího roku 

vystačit. Co se týče ceny vytěženého dřeva, došlo na trhu k rapidnímu poklesu výkupních cen 

v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, což znamená obtížné docílení pokrytí nákladů na těžbu a 

přípravu ploch pro výsadbu z výnosů za vytěženou hmotu.  

Lesní zákon ukládá provést zalesnění dotčených ploch do 2 let od vykácení dřevin. V letošním roce 

bylo doposud vysazeno 242 tis sazenic. Vysázeny byly převážně listnaté dřeviny. Pro rok 2020 je 

odhadováno dle letošních těžeb vysazení na 250 tis ks sazenic. Náklady na vysazení jedné sazenice 

jsou v průměru okolo 14 Kč bez DPH včetně práce. Po letošním podzimním zalesňování bude 

objem mladých kultur přibližně 170 ha, které je třeba 2 x ročně vyžínat a zajistit proti okusu zvěří 

formou repelentů a stavbou a opravou oplocenek. Na tuto skutečnost reagovala paní předsedkyně 

Ing. Alice Kutálková a položila otázku, zda by nebylo přínosné podpořit ze strany Komise životního 

prostředí vytvoření pracovní skupiny ze zástupců Komise ŽP, odborů MAJ, STAV, KP, PRI a 

TSMPr pro obnovu lesních porostů ve vlastnictví statutárního města Přerova za účelem případného 

využití příslušných dotačních programů a zapojením veřejnosti. Ing. Střelec poděkoval za podporu, 

tuto akci spíše vidí jako osvětovou než přínosnou v dané věci. U pracovníků provádějících výsadby 

je zapotřebí zkušeností a zručnosti, dále upozornil na fyzickou náročnost těchto prací a mnohdy 

obtížné terénní podmínky. Následovala diskuze nad daným tématem. Poté Komise životního 

prostředí přijala níže uvedené usnesení. 

Usnesení č. UKŽ 9/21/19 

Komise životního prostředí Rady města Přerova bere na vědomí správcem městských lesů 

prezentované skutečnosti o situaci ohledně poškození lesních porostů, bude ji i nadále sledovat a 

konstatuje, že při hospodaření v městských lesích jsou plněny podmínky dle zákona o lesích. 

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

Paní předsedkyně předala slovo paní Martě Jandové, která vystoupila s podnětem na řešení situace 

mravenišť  na odlesněných plochách Městských lesů a prezentovala pořízené fotografie. Po debatě 

k této problematice přijala Komise životního prostředí usnesení. 

 



 3 

Usnesení č. UKŽ 9/22/19: 
Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova zadat odborné 

posouzení ohrožení mravenčí populace na pozemcích městských lesů a případné možnosti řešení. 

Výsledek hlasování: Pro/6-Proti/1-Zdržel se/1 

Ad3) Projednání požadavků na kácení veřejné zeleně 

Předsedkyně komise požádala paní Svatavu Doupalovou o komentář k předloženým požadavkům 

na kácení veřejné zeleně. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání jednotlivých požadavků uvedených 

v příloze 2 přijala toto usnesení: 

Usnesení č. UKŽ 9/23/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

souhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin a navrženou náhradní výsadbou uvedenou v příloze 2 tohoto 

zápisu: 

2 ks javoru rostoucí na pozemku  parc. č. 4394/58 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

1 ks moruše rostoucí na pozemku , parc. č.5024/4 v k.ú. Přerov 

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

1 ks sakury rostoucí na pozemku parc. č. 5013/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8Proti/0-Zdržel se/0 

1 ks vrby rostoucí na pozemku parc. č. 2883/28 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

1 ks thůje rostoucí na parc. č. 5198/17 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/6-Proti/0-Zdržel se/2 

1 ks sakury rostoucí na parc. č. 5307/90 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

1 ks břízy rostoucí na parc. č. 2465/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

 

1 ks hrušně rostoucí na parc. č. 5046 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

1 ks vrby rostoucí na parc. č. 5198/58 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0 

1 ks břízy rostoucí na parc. č. 5116/2 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/5-Proti/0-Zdržel se/3 

1 ks ořešáku rostoucí na parc. č. 1305 v k.ú. Žeravice 

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

nesouhlasí 

s kácením níže uvedených dřevin: 

2 ks vrb rostoucí na parc. č. 1211 v k.ú. Dluhonice 
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Výsledek hlasování: Pro/6-Proti/1-Zdržel se/1 

1 ks smrku a 1 ks borovice rostoucí na parc. č. 238/26 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/5-Proti/2-Zdržel se/1 

Komise životního prostředí Rady města Přerova po projednání nepřijala žádné usnesení u níže 

uvedených požadavků na kácení. Návrh usnesení zní: Komise životního prostředí Rady města 

Přerova souhlasí s kácením níže uvedených dřevin a navrženou náhradní výsadbou uvedenou 

v příloze 2 tohoto zápisu: 

1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/3-Proti/0-Zdržel se/5 

1 ks vrby rostoucí na pozemku parc. č. 30/1.v k.ú. Předmostí 

Výsledek hlasování: Pro/2-Proti/1-Zdržel se/4 

2 ks kaštanu rostoucí na pozemku parc. č. 2658.v k.ú. Přerov 

Výsledek hlasování: Pro/4-Proti/4-Zdržel se/0 

 

Ad4) Projednání žádosti o dotaci  

RNDr Juliš shrnul informace k záměru „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna a 

seznámil přítomné s dosavadní spoluúčasti statutárního města Přerova na tomto projektu formou 

výpůjčky pozemku a poskytnutím dotace v rámci Programu statutárního města Přerova na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2019, účel D: Realizace opatření 

na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně přístupné krajiny 

na území města Přerova. Poskytnutí této dotace doporučila Komise životního prostředí 

na březnovém zasedání. Dále citoval spolkem uváděné důvody v podané žádosti o individuální 

dotaci a okomentoval jednotlivé varianty usnesení uvedené v příloze 3 tohoto zápisu. Komise 

životního prostředí po následné debatě na dané téma hlasovala o všech 3 variantách návrhů 

na usnesení uvedených v příloze 3 tohoto zápisu a přijala níže uvedené doporučující usnesení.  

Usnesení č. UKŽ 9/25/19: 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova schválit 

následující usnesení:  

VARIANTA II 

 Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí individuální dotace 

žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, 

ve výši 29 404 Kč; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním 

městem Přerovem a příjemcem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, kterým se text v článku III odst. 2 

uvedené smlouvy mění takto: 

- v první větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „34“ 

- v druhé větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „66“. 

Výsledek hlasování: Pro/7- Proti/0- Zdržel se/1 
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Ad5) Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

využití srážkové vody pro rok 2020 

Předsedkyně Ing. Alice Kutálková uvedla, že Zastupitelstvo města Přerova vyhlásilo Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2020, 

který Komise životního prostředí podpořila doporučujícím usnesením a předala slovo RNDr. Pavlu 

Julišovi. Komise životního prostředí bere na vědomí schválení programu. 

Ad6) Projednání rozpracovaných témat pro "zádrž vody ve městě". 

Ing. Hana Tesařová rozešle členům Komise životního prostředí materiály poskytnuté Ing. Zdeňkem 

Kazílkem. Na příštím zasedání bude projednáno. 

Ad7) Různé 

Příští prosincové jednání Komise ŽP proběhne 09.12.2019 v terénu. Další zasedání jsou 

naplánována na pondělky dne 13.01.2020, 10.02.2020 a 09.03.2020 v 15:30 v  zasedací místnosti 

D11 ve dvorním traktu MMPr, Bratrská 34.  

V Přerově 18. listopadu 2019  

Zapsal: Ing. Hana Tesařová 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                            předsedkyně komise 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Požadavky na kácení 

3. Usnesení k individuální žádosti o dotaci 

 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí KP 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 
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Usnesení Komise životního prostředí k bodu 4 ze dne 11.11.2019 

 

UKŽ 9/24/19 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova schválit 

následující usnesení:  

VARIANTA I 

 Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit 

poskytnutí individuální dotace žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro/1,  Proti/7, Zdržel se/0 - usnesení nepřijato 

 

UKŽ 9/25/19 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova schválit 

následující usnesení:  

VARIANTA II 

 Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit poskytnutí individuální dotace 

žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, 

ve výši 29 404 Kč; 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním 

městem Přerovem a příjemcem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, kterým se text v článku III odst. 2 

uvedené smlouvy mění takto: 

- v první větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „34“ 

- v druhé větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „66“. 

 

Výsledek hlasování: Pro/7,  Proti/0, Zdržel se/1 -  usnesení přijato 

 

 

UKŽ 9/26/19 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova schválit 

následující usnesení:  

VARIANTA III 

 Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí individuální dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna s žadatelem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, ve výši 29 404 Kč. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro rok 2019, s tím, že součástí smlouvy nebude závazek či povinnost 

příjemce podílet se na financování projektu nad rámec dříve uzavřených smluv; 
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2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dodatku veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním 

městem Přerovem a příjemcem Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 

253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, kterým se text článku III odst. 2 

uvedené smlouvy mění takto: 

Z textu první věty se vypouští text „a to z jiných zdrojů, než je dotace od poskytovatele“; 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

      * - 29,404   

        + 29,404   

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary   29,404   

 
 

 

Výsledek hlasování: Pro/0, Proti/8, Zdržel se/0 – usnesení nepřijato 

 

 

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

                Ing. Alice Kutálková   

                            předsedkyně komise 

 

Vypracoval: Ing. Hana Tesařová 

 


