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OKRM/22/2015/Z/10

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

15. 1. 2015

Přítomni: Irena Horažďovská, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., Radim Kándl, RNDr. Michal 
Kohn, CSc., Jan Mach, Ing. Libor Matoušek, Mgr. Jan Ptáčník, RNDr. Karel 
Roháček, CSc., Adam Truszyk, Ing. Pavel Vondrouš

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Martina Růžičková

Schválený program:

1. Zahájení (předseda komise)
Jednání komise zahájil předseda Michal Kohn RNDr. CSc.

2. Představení členů komise (jednotliví členové)
Komise je složena z členů různých profesí a různého zaměření, což dává předpoklad 
k tomu, aby mohla pracovat se širokým záběrem a fundovaně na problematice životního 
prostředí v celé její šíři.

3. Informace o návrhu pravidel pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí pro rok 
2015 (Ing. Růžičková)
Přijato usnesení č. 1/2015 (10 - 10,0,0)
Komise vzala na vědomí informaci ing. Růžičkové k pravidlům dotačního programu 
města České Budějovice
Diskuse: 
Příspěvky do dotačního programu budou jednotlivým žadatelům poskytovány formou 
grantu.
Důvod: finančních prostředků pro rozdělování je tak málo, že forma 
grantu žadatelům umožní požádat si o příspěvek ještě u jiných komisí, pokud to jejich 
projekt umožňuje.
Maximální výše poskytnutého grantu není stanovena – určí komise. Celková výše 
přidělených prostředků je 500 000,- Kč.
Hodnotící tabulka pro posuzování projektů bude mít čtyři hodnotící kritéria 
1.  Celkové zhodnocení významu projektu        max. 40 bodů
2.  Pozitivní vliv projektu na životní prostředí      max. 25 bodů
3.  Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu  max. 15 bodů
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4.  Posouzení odborné zdatnosti žadatele a připravenosti projektu max. 20 bodů
Každý projekt může získat maximálně 100 bodů.

4. Složení hodnotící komise pro posuzování přidělení dotací (předseda komise, členové)
Přijato usnesení č. 2/2015 (10 - 9,0,1)
Komise pro životní prostředí rozhodla hlasováním o složení hodnotící komise pro 
posuzování žádostí o příspěvky ve složení:
všichni členů komise + předseda komise mají hlasovací právo při rozhodování. 
K zasedání hodnotící komise budou přizváni zástupci magistrátu:
Ing. Svatopluk Mika
Ing. Radek Kyrián
Ing. Jaroslava Snížková
Přizvaní zástupci budou mít poradní hlas.

5. Informace o důležitých bodech z jednání zastupitelstva (předseda komise)
Komise vzala na vědomí informaci o schváleném rozpočtu města na rok 2015.
Diskuse: rozpočet pro odbor životního prostředí je naprosto minimální ve srovnání 
s odbory. 
Tím je i poskytování příspěvků na užitečné projekty v oblasti životního prostředí je 
omezeno na naprosté minimum. Rozpočet pro oblast životního prostředí je výrazně 
poddimenzován i ve srovnání s jinými krajskými městy podobné velikosti (Pardubice, 
Olomouc).
Komise pověřila předsedu, aby v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2016 předložil argumenty 
k adekvátnímu navýšení podílu z rozpočtu pro odbor životního prostředí.
Komise vzala na vědomí informaci o schváleném materiálu „Změna č.72 územního plánu“. 
Diskuse: bylo poukázáno na to, že při realizaci některých změn v územním plánu města 
dojde ke kolizi dopravních staveb s vymezenými důležitými biokoridory. Tuto kolizi 
územní plán zatím neřeší.

6. Různé - závěr
Projednány drobné organizační záležitosti.
Pravděpodobný termín příštího zasedání komise: středa 18.2.2015 od 17 hodin.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Informace o návrhu pravidel pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí pro 
rok 2015 (Ing. Růžičková)

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 1/2015:

komise rady města pro životní prostředí

s c h v a l u j e
1. že příspěvky do dotačního programu budou jednotlivým žadatelům poskytovány formou grantu
2. že hodnotící tabulka bude mít čtyři hodnotící kritéria
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K bodu: Složení hodnotící komise pro posuzování přidělení dotací (předseda komise, členové)

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 2/2015:

komise rady města pro životní prostředí

s c h v a l u j e
1. složení hodnotící komise pro posuzování žádostí o příspěvky všichni členové + předseda 

komise.
2. přizvání zástupců magistrátu k zasedání komise

V Českých Budějovicích dne 15. 1. 2015

Zapsal(a): RNDr. Michal Kohn, CSc., předseda komise

Ověřil(a): RNDr. Michal Kohn, CSc.

RNDr. Michal Kohn, CSc.
předseda komise


