Zápis ze 4. jednání komise životního prostředí ze dne 8.4.2019
Přítomni: Štifter, Vápeník, Votava, Kousal
Omluveni: Dědič, Pařízek, Bartizalová, Frydrych
Neomluven: Ivan
Tajemnice KŽP: Burgetová
Zahájení jednání: 18:07
Konec jednání: 19:30
1. Informace z OŽP
Paní Burgetová informovala komisi ve věci údržby městské zeleně (kácení, nové výsadby a plánované
akce). Dále byla komise seznámena s podnětem na měření prašnosti, které navázalo na bod
z předešlého zasedání. Je nutné zajistit poptávku firmy a cenovou nabídku a vyhodnocení optimální
varianty měření prašnosti v obytných zónách.
2. Informace o odpadech
 Pan Štifter informoval komisi, že studie od společnosti EKOKOM, která by zhodnotila
svoz od prahu, bude opožděná až o 2 měsíce
 Pan Štifter informoval komisi, že město dostalo nabídku na vypracovaní studie
"Hodnocení potenciálu produkce odpadů a zvýšení efektivity sběrného dvora. Studie
je nutná pro posouzení reálnosti žádosti o dotaci. V této souvislostí je možné získat i
dotaci na lis papíru a podobná zařízení pro sběrný dvůr až do výše 80%.
 Pan Štifter informoval členy komise, že proběhne schůzka pana starosty s majiteli
ČOV ohledně projednání ceny vodného a případné rekonstrukce ČOV
3. Usnesení RM pro proplácení vývozu ze septiků ve výši 100%
Pan Štifter informoval členy komise, že v současné době není na kanalizaci napojeno 84 čísel
popisných. Společnost SČVK připravuje materiál s údaji o čerpání vody, kolik vyváží m3, a zda je u
daného domu možná přípojka ke kanalizaci. S ohledem na dané skutečnosti:
Komise ŽP souhlasí s tím, aby pan Štifter po obdržení a vyhodnocení studie společnosti SČVK
předložil RM návrh na úpravu usnesení č. 20-1/2019. Komise navrhuje, aby v materiálu bylo
navrženo, že vlastníci nemovitostí, které nelze odkanalizovat, budou pobírat dotaci na vyvážení jímek
ve výši převyšující výši stočného
4. Různé
 Pan Votava obeznámil členy komise, že 13.5.2019 započnou práce na skále
v serpentině, která souvisí s úpravou zeleně v dané lokalitě.
Další termín jednání KŽP je v pondělí 10.6.2019, v případě potřeby bude komise svolána dříve.
Pozn. Nepřítomní členi komise byli elektronickou cestou seznámeni s návrhem KŽP: pan Štifter
předloží návrh na úpravu usnesení č. 20-1/2019. Návrh byl přijat.

Zapsala: Ing. Markéta Burgetová

Ověřil: Ing. Martin Štifter

