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ZÁPIS č. 2/2020  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 26. 2. 2020 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Ing. Miroslav Lošťák, Zdeněk Gottwald, Josef Jankůj, Mgr. Martin 
Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Markéta Charvátová, Mgr. Tomáš Šperka, Mgr. Ivana 
Hemerková, Mgr. Věra Králová, Ing. Bc. Erik Machula, Božena Sekaninová  
 
Omluveni: Mgr. Milada Galářová 
 
Neomluveni: Irena Blažková, Bc. Radek Wagner 
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Václav Lužný 
(vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů, Odbor rozvoje a investic), Ing. Milada 
Sokolová (náměstkyně primátora) 
 
 
Program: 1. Případová studie nového strategického plánu 
                 2. Dotace 
                 3. Různé 
                  
 
Jednání komise se konalo dne 26. 2. 2020 od 15.00 hod. do 16.15 hod. v zasedací místnosti 
ve dvoře radnice, 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. Případová studie nového strategického plánu 
 
Ing. Václav Lužný na jednání komise prezentoval Případovou studii nového strategického 
plánu, kterou připravil Odbor rozvoje a investic MMPv. Základním cílem je definovat budoucí 
podobu nového Strategického plánu rozvoje města Prostějova, včetně procesu jeho přípravy. 
Analýza je tvořena třemi pilíři (environmentální, ekonomický, sociální). Pro každý pilíř je 
stanovena klíčová aktivita. Každá klíčová oblast bude detailně rozpracována, budou 
posouzeny stávající podmínky, vyhodnoceny stávající rozvojové dokumenty a provedeny 
analýzy vhodných řešení pro město Prostějov. Výsledkem by měl být návrh struktury SWOT 
(stanovení cílů, definování problémů). Hlavním prostředkem pro naplnění cílů by potom měly 
být projekty.  
Jednou z klíčových aktivit připravovaného strategického plánu je i řešení modrozelené 
infrastruktury (efektivní nakládání s dešťovou vodou; umisťování prvků zelené architektury na 
veřejných objektech; koncepce realizace výsadby krajinné zeleně; vznik fondu pro podporu 



třetích stran při realizaci prvků modrozelené infrastruktury; potenciál Mlýnského náhonu; 
implementace prvků chytrého města, např. smart monitoring, inteligentní zavlažování). 
 
Ing. Martina Cetkovská informovala členy komise a Ing. Václava Lužného o vzniku pracovní 
skupiny na Krajském úřadě Olomouckého kraje, která se zabývá strategií o vodě, ze které by 
taktéž daly čerpat poznatky při tvorbě Strategického plánu města. 
 
Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Členové Komise životního prostředí byli na jednání komise seznámeni s Případovou studii 
nového strategického plánu, kterou připravil Odbor rozvoje a investic MMPv. 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova bere Případovou studii nového 
strategického plánu na vědomí a doporučuje Radě města Prostějova pokračovat v jejím 
zpracování. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 1). 
 
 
2. Dotace 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala celkem osm žádostí o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2020 v částce do 50.000 
Kč.  
 

2.1 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 
Prostějov, IČO: 163 67 812, si podala žádost o dotaci v požadované výši 47.000 Kč a 
komise doporučila 7.000 Kč na boj proti nebezpečným nemocem včel.      
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 10; Proti: 2; Zdržel se: 0). 
 
2.2 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 
Prostějov, IČO: 163 67 812, si podala žádost o dotaci v požadované výši 21.000 Kč a 
komise doporučila 10.000 Kč na vzdělávání, zvyšování odbornosti, získávání nových 
členů. Členové komise se usnesli, že doporučená částka by se týkala pouze příspěvku na 
cestovné přednášejících, příspěvku na sál pro pořádání přednášek a odbornou literaturu 
pro začínající včelaře.     
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 
2.3 ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 657 60 301, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 12.000 Kč a komise doporučila 12.000 Kč na podporu 
činnosti oddílu Mladých ochránců přírody Rejsci.     
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
2.4 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3, 
Prostějov, IČO: 004 33 829, si podalo žádost o dotaci v požadované výši 16.300 Kč a 
komise doporučila 16.300 Kč na soubor aktivit pro děti a mládež. 
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
2.5 Mourek Prostějov z. s., Winklerova 12, Prostějov, IČO: 065 43 472, si podal žádost o 
dotaci v požadované výši 30.000 Kč a komise doporučila 30.000 Kč na pomoc opuštěným 
kočkám a zamezení jejich přemnožení. 



 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 

 
2.6 Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Prostějov, Plumlovská 525/50, 
796 01 Prostějov, IČO: 708 45 549, si podala žádost o dotaci v požadované výši 8.000 Kč 
a komise doporučila 8.000 Kč na pořádání Výstavy holubů a holubů rysů.     
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 

2.7 ZO ČSOP Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO: 720 27 266, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 5.000 Kč a komise doporučila 5.000 Kč na obnovu 
studánek v roce 2020.     

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 1). Ing. Eva  
      Zatloukalová oznámila střet zájmu při hlasování o žádosti ZO ČSOP Bělozářka, jakožto  
      předsedkyně této organizace. 
 

2.8 ZO ČSOP Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO: 720 27 266, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 4.500 Kč a komise doporučila 4.500 Kč na ptačí budky 
do biokoridoru Hloučela.     

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 1). Ing. Eva  
      Zatloukalová oznámila střet zájmu při hlasování o žádosti ZO ČSOP Bělozářka, jakožto  
      předsedkyně této organizace. 
 
 
Žádost o poskytnutí dotace podanou subjektem Zdraví od malička, z.s. byla odložena 
k projednání na další z jednání Komise životního prostředí z důvodu nezveřejnění účetní 
závěrky za rok 2018. 
 
 
 3. Různé 
    

3.1 Vyvěšení budek pro rorýsi na budovách města 
Ing. Martina Cetkovská informovala členy komise o instalování budek pro rorýsi na budově 
Školní 4 v měsíci březnu.  
 
3.2 Rozeslání informací o vyvěšování budek pro volně žijící živočichy  
Mgr. Ivana Hemerková informovala členy komise, že jako předsedkyně školské komise, 
rozeslala informace z prezentace týkající se opatření na podporu volně žijících živočichů 
(rorýsů a netopýrů) na všechny stupně škol po celém okrese.  
 
3.3 Výjezdní jednání 
Mgr. Ivana Hemerková navrhla výjezdní jednání do Přerova na prohlídku městského parku 
Michalov v měsíci červnu.  

 
 

 
Prostějov: 27. 2. 2020 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 


