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ZÁPIS č. 4/2022  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 27. 4. 2022 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Eva Zatloukalová, Mgr. Markéta Zigmundová, Josef Jankůj, 
                 Ing. Bc. Erik Machula, Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Martin Hájek Ph. D., 
                 Mgr. Věra Králová, Ing. Miroslav Lošťák 
 
Omluveni: Božena Sekaninová, Zdeněk Gottwald, Mgr. Milada Galářová,  
                   Ing. Milada Sokolová (náměstkyně primátora), Simona Říhová (kontrolor veřejné  
                   zeleně a dětských hřišť, Odbor správy a údržby majetku města, odd. údržby) 
                   
Neomluveni: Bc. Radek Wagner, Irena Blažková, Mgr. Tomáš Šperka  
                 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Václav Lužný  
                (vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic)  
 
 
Program: 1. Nový strategický plán a Adaptační strategie 
                 2. Dotace 
                 3. Různé 
                                               
 
Jednání komise se konalo dne 27. 4. 2022 od 15.00 hod. do 16.02 hod. v zasedací místnosti 
č. 5 pod věží, nám. T. G. Masaryka č. 130/14, Prostějov.   
 
Členové komise odsouhlasili navrhovaný program jednání (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
Členové komise odsouhlasili přítomnost hostů na jednání (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
  
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Nový strategický plán a Adaptační strategie 
 
Ing. Václav Lužný informoval členy komise o novém strategickém plánu a adaptační strategii. 
Nový strategický plán města Prostějova se zpracovává na období let 2022 – 2035 a to 
z důvodů čerpání dotací z EU a získání strategického plánu pro město. Plán není závazný, 
případová studie, která již byla na komisi prezentována, byla schválena v roce 2020. Plán 
má tři pilíře udržitelného rozvoje: environmentální, sociální a ekonomický. Základním 
výstupem je strategická část, která v oblasti environmentální má za cíle odolné město, 
ekologicky stabilní krajinu a udržitelnou energetiku. Hlavním cílem celého nového 
strategického plánu je efektivně rozvíjet a spravovat město – srdce Hané – atraktivní místo 
pro zdravý život. Na plánu zatím proběhly přípravné práce (např. sběr dat, příprava SWOT 
analýz, příprava dotazníků a pocitových map), zpracovává se adaptační strategie a dne 
28. 4. 2022 proběhne první veřejné projednání. Druhé veřejné projednání proběhne dne 
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4. 8. 2022, prezentace i schválení Radou města Prostějova dne 23. 8. 2022 a prezentace i 
schválení Zastupitelstvem města Prostějova dne 6. 9. 2022. Informace pro veřejnost jsou 
umístěny na portále: www.rozvijime.prostejov.eu . Občané mohou své připomínky zasílat 
prostřednictvím emailu, facebooku a messengeru do 12. 8. 2022. 
     
 
2. Dotace 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala celkem sedm žádostí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2022 v částce 
do 50.000 Kč.  
 

2.1 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 
Prostějov, IČO: 16367812, si podala žádost o dotaci v požadované výši 57.000 Kč a 
komise doporučila 30.000 Kč na boj proti nebezpečným nemocem včel.     
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). Libor  
      Marčan ohlásil střet zájmu. 

 
 
2.2 ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 65760301, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 12.000 Kč a komise doporučila 12.000 Kč na podporu 
oddílu Mladých ochránců přírody Rejsci.     
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
2.3 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3, 
Prostějov, IČO: 00433829, si podalo žádost o dotaci v požadované výši 18.000 Kč a 
komise doporučila 18.000 Kč na soubor aktivit pro děti a mládež. 
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
2.4 Mourek Prostějov z. s., Winklerova 2285/12, Prostějov, IČO: 06543472, si podal 
žádost o dotaci v požadované výši 50.000 Kč a komise doporučila 50.000 Kč na pomoc 
opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení (veterinární ošetření, kastrace). 

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 

 
2.5 Mourek Prostějov z. s., Winklerova 2285/12, Prostějov, IČO: 06543472, si podal 
žádost o dotaci v požadované výši 25.922 Kč a komise doporučila 25.922 Kč na pomoc 
opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení (pronájem prostor). 
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 

2.6 ZO ČSOP Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO: 72027266, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 8.000 Kč a komise doporučila 8.000 Kč na opravu 
ptačích budek na Hloučele.     

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0). Mgr. Eva  
      Zatloukalová ohlásila střet zájmu. 
 
Žádost o poskytnutí dotace podanou subjektem  Český svaz chovatelů, z. s., Klub Králičí 
Hop byla odložena k projednání na další z jednání Komise životního prostředí z důvodu 
nezveřejněné účetní závěrky. 
 
 

http://www.rozvijime.prostejov.eu/
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3. Různé 
 

- Byla započata úprava zeleně před hlavním nádražím a pokračují práce na úpravě 
rybníčku ve Vrahovicích, 

- Dne 30. 4. 2022 proběhne komunitní sázení – cyklostezka do Bedihoště (ovocné 
dřeviny), 

- Dne 30. 4. 2022 proběhne Den Země na nám. T. G. Masaryka, 
- Dne 21. 5. 2022 proběhne procházka s odborníkem v Botanické zahradě.  
 

    
 
 
 
 
 
Prostějov: 28. 4. 2022 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 
 

 

 

 

 

 


