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Zápis z jednání komise životního prostředí č. 1/2022 

Datum jednání: 20. 01. 2022 

Místo jednání: online, prostřednictvím MS Teams 

Začátek jednání: 16:30 hod. 

Konec jednání: 18:13 hod.   

Jednání řídil: Jana Valová, místopředsedkyně komise 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Jiří Svrček, předseda komise 

 Jana Valová, místopředsedkyně komise 

 Miroslav Lupač, člen komise 

 Miroslav Rubáš, člen komise, příchod 16:40 hod. 

 Eva Pánková, členka komise 

 Michaela Schwarzová, členka komise, příchod 16:44 hod. 

 Pavel Štros, člen komise, příchod 17:17 hod.                                                                     

                                                                       Eva Ferrarová                                                                         

                                                                       

 

Nepřítomni:                                                  Jan Novotný 

  

Omluveni:  

  

 

Přítomní hosté:                                            Jan Bartko, Margita Brychtová, Alena Chybová 

                                                                       

                                                                                                                            

Počet stran: 4 

Tajemník: Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

Zapisovatel: Jana Caldrová, tajemnice komise 

Ověřovatel zápisu:  Miroslav Lupač 
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Nastavení nových kritérií dotačního programu pro oblast životního prostředí 

4. Bod jednání 2: Odsouhlasení návrhu termínů jednání KŽP v roce 2022 

5. Bod jednání 3: Návrh plánu témat k projednání pro rok 2022 

6. Různé 

1. Zahájení 

 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zapisovatelku, Janu Caldrovou: 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila ověřovatele zápisu, Miroslava Lupače: 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

2. Schválení programu 

       Komise životního prostředí Rady městské části schválila předložený program: 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

komise životního prostředí Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

3/5 

 

3. Bod jednání 1: Nastavení nových kritérií dotačního programu pro oblast 

životního prostředí  

Členové komise na základě přijatých usnesení z jednání KŽP č. 8/2021 a na základě e-mailu paní Aleny 

Gotmanovové, tajemnice výboru pro dotační politiku ze dne 12.1.202, zahájili projednávání potřebné 

změny v oblasti dotačního programu pro oblast životního prostředí. Změny by se měly týkat jak 

jednotlivých podprogramů, tak kritérií pro stanovení výše dotace pro jednotlivé podprogramy.  

Členové komise konstatovali, že tento úkol nelze splnit v průběhu jednoho jednání KŽP a bude 

projednáván též na jednání komise v únoru a březnu. 

Pan Lupač navrhnul připravit elementární analýzu (období 3 let) stávajících podprogramů z hlediska 

jejich využití veřejností v praxi s cílem vyřadit nevyužívané podprogramy. Tam, kde to bude účelné, 

vytvořit nové podprogramy. K seznamu podprogramů pak nadefinovat stručná hodnotící kritéria, která 

budou následně podrobněji rozpracována v dokumentu „Minimální standardy pro zpracování 

projektových žádostí a příloh v rámci dotačního programu pro oblast životního prostředí“. 

Dokument „Minimální standardy“ by obsahoval podrobnější výklad jednotlivých hodnotících kritérií 

projektů, než je tomu v současné tabulce hodnotících kritérií. Žadatel by tak měl možnost seznámit se 

předem s požadavky, které musí splnit, aby uspěl při žádosti o dotaci. Žadatelé by se s požadovanými 

podmínkami mohli seznámit formou prezentace, uspořádané s dostatečným předstihem MČ Praha 3, 

buď on-line, nebo formou participace. Eliminovaly by se tak případy, kdy žadatel bez předchozích 

zkušeností s podáváním žádosti o dotaci neúmyslně zpracuje žádost bez patřičných náležitostí.  

Host komise pan Bartko sdělil, že do podprogramu na podporu biodiversity by neměly být zařazeny 

žádosti o umístění včelích úlů. 

Zároveň každý člen KŽP pošle e-mailem v termínu do 11. 2. 2022 tajemnici komise Janě Caldrové 

vlastní náměty na projekty, které by dle jeho názoru bylo třeba podpořit. 

Usnesení: KŽP doporučuje připravit dokument „Minimální standardy pro zpracování 

projektových žádostí a příloh v rámci dotačního programu pro oblast životního prostředí“. 

Přípravou dokumentu pověřuje KŽP Janu Caldrovou ve spolupráci s panem Lupačem a paní 

Valovou. Dokument bude předložen KŽP k připomínkování. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 

 

4. Bod jednání 2: Odsouhlasení návrhu termínů jednání KŽP v roce 2022  

Členové KŽP byli seznámeni s navrhovanými termíny jednání komise pro rok 2022. Jedná se o 

následující termíny:  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

20.1. 17.2. 17.3. 21.4. 19.5. 23.6. 15.9. 13.10. 15.11. 8.12. 

 

Usnesení: KŽP schvaluje harmonogram jednání pro rok 2022. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0 

 

5. Bod jednání 3: Návrh plánu témat KŽP k projednání v roce 2022.  

Členové KŽP projednávali návrh témat jednání komise pro rok 2022. Kromě již zmíněného bodu Úpravy 

dotačního programu pro oblast životního prostředí bude na únorovém jednání KŽP představena studie 

„Založení nového parku pod Vrchem sv. Kříže_Kapslovna“. Na březnovém jednání KŽP bude 

představena studie „Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic“.  

Pan Lupač navrhnul věnovat se na dalších jednáních KŽP problematice přestavby Nákladového nádraží 

Žižkov z hlediska potřebného sledování způsobu praktické realizace navržených ploch veřejné zeleně 

a stavebních prací z hlediska ochrany životního prostředí. Paní Alena Chybová – host jednání – 

požádala KŽP o možné zvážení, zda je navrhovaný rozsah zeleně v rámci plánované přestavby 

Nákladového nádraží Žižkov dostatečný. Na tyto podněty reagoval pan Svrček sdělením, že dne              

1. 2. 2022 proběhne mimořádné zasedání Výboru pro územní rozvoj. O obsahu jednání výboru bude 

pan Svrček informovat členy KŽP na příštím jednání komise. 

Předseda KŽP Jiří Svrček zmínil nutnost projednání podnětů občanů, týkajících se např. umístění 

kontejnerů na separovaný odpad. Dále pan Svrček navrhnul, že by bylo vhodné najít lokalitu pro 

vybudování workoutového hřiště. 

Jana Caldrová připomněla téma zakládání květnatých luk, kde stále trvá možnost, aby členové KŽP 

navrhli nové lokality pro jejich založení.  

Členové komise vzali uvedený bod jednání na vědomí. 
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Příští jednání KŽP proběhne v únoru dne 17. 02. 2022 od 16:30 hod. on-line přes aplikaci MS Teams. 

 

Zapsal Jana Caldrová, tajemnice komise  

Ověřil Miroslav Lupač, člen komise  

Schválil Jiří Svrček, předseda komise Schváleno e-mailem 


		2022-01-28T13:39:27+0100
	Miroslav Lupač




