
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro odpadové hospodářství Rady města Přerova 

ze dne 17. 01. 2023 

 

Přítomni: 

Ing. Petr Školoud 

Ing. Lenka Jüngling 

RNDr. Ludmila Landsmannová 

Miroslav Frank 

Mgr. Jan Ponížil 

Ing. Bohumír Střelec 

Ing. Petr Měřínský 

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Úvodní slovo předsedy komise 

3. Představení členů komise 

4. Seznámení s jednacím řádem 

5. Zvolení pověřeného člena komise 

6. Harmonogram jednání komise na 1. pololetí 2023 

7. Úvod k přípravě podkladů Rámcového programu činnosti komise pro období 2022 – 2026 

8. Zavedení systému svozu plastových odpadů „od domu“ v MČ – výběr odpadových nádob 

9. Různé 

 

Zápis: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Předseda komise Ing. Petr Měřínský zahájil jednání prohlášením o jeho řádném svolání a zjištěním 

usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo konstatováno, že komise je 

usnášeníschopná. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství po projednání schvaluje program 1. jednání. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

2. Úvodní slovo předsedy komise 

Předseda komise stručně informoval o povinnostech obcí vyplývajících z nového zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech v platném znění. 

 

3. Představení členů komise 

Předseda komise, členové a organizační pracovník se stručně představili. 

 



4. Seznámení s jednacím řádem 

Členové komise byli seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady města Přerova ze dne 21. 3. 2019. 

 

5. Zvolení pověřeného člena komise 

Předseda komise navrhl jako pověřeného člena komise Ing. Petra Školouda. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o volbě pověřeného člena komise. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství volí pověřeným členem komise Ing. Petra Školouda. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

6. Harmonogram jednání komise na 1. pololetí 2023 

Navržené termíny jednání komise: 17. 01. 2023, 09.03.2023, 19.04.2023 a 14.06.2023. 

Členové komise se shodli na zahájení jednání vždy od 15:00 hodin. 

Příští jednání komise se uskuteční dne 09.03.2023 od 15:00 hodin. Pozvánka bude rozeslána e-mailem. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o harmonogramu jednání komise na 1. pololetí 2023. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství schvaluje harmonogram jednání komise na 1. pololetí 2023. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

7. Úvod k přípravě podkladů Rámcového programu činnosti komise pro období 2022 – 2026 

Členům komise byl představen Rámcový program činnosti komise. Předseda komise vyzval členy 

k připomínkování a k doplnění. 

 

Jednání komise opustila z pracovních důvodů Ing. Lenka Jüngling. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o Rámcovém programu činnosti komise pro období 2022 - 2026. 

Ing. Petr Měřínský navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro odpadové hospodářství schvaluje Rámcový program činnosti komise pro období 2022 - 

2026. 

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

8. Zavedení systému svozu plastových odpadů „od domu“ v MČ – výběr odpadových nádob 

Komise byla seznámena s projektem zavedení svozu plastových odpadů „od domu“ a představeny tři 

možné typy odpadových nádob. Komise doporučila vybrat černé odpadové nádoby s barevnými klipy. 

 

9. Různé 

Ing. Bohumír Střelec ve stručnosti popsal činnost a význam servisní společnosti Odpady Olomouckého 

kraje a.s. 

 

 



Jednání komise bylo ukončeno v 16:45 hodin. 

 

V Přerově dne 23.01.2023 

 

Zapsala: Ing. Eva Kousalová 

organizační pracovník komise 

 

 

         Ing. Petr Měřínský v.r. 

            předseda komise 

 

Přílohy 

Usnesení z 1. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – usnesení 

 

Usnesení č. 1 

Komise pro odpadové hospodářství 

ze dne 17.01.2023 

 

 

Usnesení k bodu 1 

KOH/01/01/2023  Zahájení a schválení programu jednání 

Komise pro odpadové hospodářství po projednání schvaluje program 1. jednání. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Usnesení k bodu 5 

KOH/01/02/2023  Zvolení pověřeného člena komise 

Komise pro odpadové hospodářství volí pověřeným členem komise Ing. Petra Školouda. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

Usnesení k bodu 6 

KOH/01/03/2023  Harmonogram jednání komise na 1. pololetí 2023 

Komise pro odpadové hospodářství schvaluje harmonogram jednání komise na 1. pololetí 2023. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

Usnesení k bodu 7 

KOH/01/04/2023  Úvod k přípravě podkladů Rámcového programu činnosti komise pro     

období 2022 – 2026 

Komise pro odpadové hospodářství schvaluje Rámcový program činnosti komise pro období 2022 – 

2026. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský v.r. 

            předseda komise 

 


