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Zápis č. 16 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 29. března 2021 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

RNDr. Václav Karabina 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. Zdeněk Kazílek 

Josef Kolář  

Ing. Tomáš Navrátil 

Soňa Matysíková 

 

Dagmar Přecechtělová 

Mgr. Elena Grambličková 

 

 

 

 

 

 

Hosté:  

Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

RNDr. Yvona Machalová, oddělení životního 

prostředí a památkové peče 

 Organizační pracovník: Ing. Hana Tesařová  

Program: 

1. Zahájení a schválení programu. 

2. Posouzení žádostí o dotace EVVO 

3. Různé 

Ad1) Zahájení a schválení programu  

Jednání komise, které probíhalo on-line prostřednictvím Microsoft-Teams, řídila předsedkyně 

komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila jej prohlášením o jeho řádném svolání a usnášeníschopnosti. 

Dále přivítala hosty a členy komise a nastínila program jednání. Námitky proti minulému zápisu 

nebyly vzneseny: 

Ad2) Posouzení žádostí o dotace EVVO 

Členové komise obdrželi podklady emailem v předstihu včetně návrhu na usnesení. Paní 

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

před zahájením zasedání a předala slovo předala slovo RNDr. Yvoně Machalové, která shrnula a 

okomentovala jednotlivé žádosti o dotace. Popis jednotlivých žádostí je uveden v příloze č. 1. Dále 
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konstatovala, že všechny přijaté žádosti splňují požadované náležitosti a podmínky v souladu 

s Programem pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2021 (Program). 

Poté RNDr. Pavel Juliš stručně shrnul účel Programu a seznámil přítomné se systémem hodnocení 

předložených žádostí.  

Byl zodpovězen dotaz paní náměstkyně Ing. Hany Mazochové ohledně dodržení rámce 

vyčleněných finančních prostředků. 

Přijaté žádosti o dotace pro účel A jsou v celkové výši 96.130,- Kč., tedy vyčleněná částka 

150 000,- Kč umožňuje poskytnutí dotace všem 5 žadatelům (zbývá tedy nerozděleno 53 870,- Kč). 

Pro účel B a C žádal o dotaci vždy jen jeden žadatel, který splňuje minimální počet požadovaných 

bodů, a náleží mu tak dotace v plné výši. 

Pro účel D požádali o dotaci dva žadatelé. Po provedeném bodovém hodnocení byly přiznány 

částky dotace ve výši: 316 000,-Kč spolku Predmostenzis, z.s.. a 34 000,- Kč spolku Naše společná 

krajina z.s. 

Po uzavření diskuse proběhlo hlasování a bylo přijato usnesení UKŽ/17/44/21, které je nedílnou 

součástí tohoto zápisu. 

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

15 40 se připojila paní Soňa Matysíková, která byla seznámena s výsledkem hlasování. 

Ad 3) Různé 

Paní předsedkyně nastínila dva podněty k projednání. Tyto body budou řešeny na dalším jednání, 

které je předběžně plánováno na pondělí 19.04.2021 v 15:00 hod. Způsob a termín jednání bude 

upřesněn v pozvánce.  

V Přerově 1. dubna 2021 

Zapsala: Ing. Hana Tesařová 

 

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

 Ing. Hana Tesařová           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník            předsedkyně komise  

                            

Příloha: 

01_ Popis jednotlivých projektů 

02_Usnesení UKŽ17_44_21 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí KP 

ostatní přítomní 

V listinné podobě 

kancelář primátora – k archivaci 


