Zápis
z 1. Zasedání Komise komunálu a životního prostředí ze dne 18. 2. 2019
Garant komise:
Předseda komise:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města Žďáru nad Sázavou
Ing. Joshua Janů
Ing. Joshua Janů, Ing. Jan Zástěra, Mgr. Karel Herold, Ing. Jiří Šenkýř,
Vlasta Vostřežanská, David Odvárka, Igor Jelínek, Patrik Chudovský,
Miluše Kozáková (tajemnice komise)
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města Žďáru nad Sázavou
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb
Mgr. Alena Kratochvílová

Program:
1. Kontrola usnášeníschopnosti, schválení přítomných hostů
2. Schválení programu zasedání
3. Úvodní slovo předsedy komise
4. Jednací řád komise
5. Představení jednotlivých členů komise
6. Termíny zasedání komise pro rok 2019
7. Náplň činnosti komise
8. Různé
9. Závěr
Ad 1), 2) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení přítomných hostů, schválení programu
zasedání
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise včetně hostů. Komise se zúčastnil
i pan starosta. Tajemnice komise projednala administrativní záležitosti – dohody o provedení
práce.
Předseda zjistil usnášeníschopnost komise.
Usnesení
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen a současně schvaluje přítomnost Ing. Dany Wurzelové na jednání komise.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Úvodní slovo předsedy komise, poděkování členům za čas a práci pro komisi,
seznámení s představou práce v komisi.
Ad 4) Jednací řád komise
Předseda komise informoval o existenci jednacího řádu komisí, který je k dispozici na webu
města na adrese
https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednaci-rad-komisi-rady-mesta
Členové komise byli vyzváni, aby se seznámili s jeho obsahem.
Dostavil se pan David Odvárka.
Ad 5) Představení jednotlivých členů komise a hostů
Jednotliví členové se krátce představili a objasnili, jaká je jejich představa práce v komisi.

Pan starosta uvítá koncepční řešení a návrhy. Paní místostarostka připomněla, že některými
jmenovanými náměty se již město zabývá.
Předseda zakončil, že práce komise bude vycházet z připomínek členů i občanů.

Ad 6) Termíny zasedání komise pro rok 2019
Proběhla diskuse nad termíny dalších zasedání a nakonec byly schváleny termíny pro
1. pololetí roku 2019 - středa od 15 hodin a konkrétně tyto dny: 24. 4., 22. 5., 19. 6. 2019.
Ad 7) Náplň činnosti komise
Proběhla diskuse nad obsahem náplně činnosti komise, kterou navrhl předseda komise. Pan
Ing. Jiří Šenkýř požádal o doplnění bodů 10 a 11.

1. Projednávat a připomínkovat zadávání významných veřejných zakázek z oblasti
komunálních služeb (údržba zeleně, svoz odpadů, zimní údržba, úklid města...).
2. Projednávat a připomínkovat změny a aktualizace plánu zimní údržby a plánu údržby
městské zeleně. Projednávat a připomínkovat vyhodnocení plnění těchto služeb.
3. Zabývat se návrhy na realizaci nových parkovacích stání, včetně parkovacího režimu a
příslušného vodorovného dopravního značení.
4. Zabývat se návrhy občanů na doplnění a úpravy chodníků, veřejného osvětlení a
městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola…).
5. Vyhodnocovat realizaci projektů z participativního rozpočtu. Umožnit prezentaci projektů
navržených občany ve spolupráci s komunitním koordinátorem formou veřejného zasedání
KKŽP.
6. Řešit otázku vlastních městských technických služeb tj., které služby a v jakém rozsahu je
vhodné provádět městem a organizacemi, které zřizuje nebo vlastní. Podílet se na
rozhodovacím procesu ohledně nákupu příslušného technického vybavení.
7. Projednávat a připomínkovat připravované vyhlášky, které se dotýkají veřejného prostoru
a životního prostředí.
8. Ve spolupráci s příslušnými odbory městského úřadu projednávat a doporučovat k
realizaci návrhy občanů týkající se zlepšení kvality veřejného prostoru a životního prostředí
ve městě.
9. Zabývat se komunikačními kanály mezi občany a městem ohledně předávání požadavků,
tipů a doporučení občanů týkajících se veřejného prostoru a životního prostředí.
10. Podporovat přípravu města na klimatické změny a doporučovat patřičné kroky.
11. Zabývat se otázkou čistoty vody v řece Sázavě, získávat potřebné informace a navrhovat
řešení pro zlepšení.

Usnesení
Komise projednala návrh náplně činnosti Komise komunálu a životního prostředí
a doporučuje radě města schválit tuto náplň.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 1

zdržel se: 0

Ad 8) Různé
Pan Jelínek se zajímal o projekty ohledně veřejného osvětlení. Paní Wurzelová odpověděla,
že jsou připraveny pro sídliště Vodojem a Klafar, v letošním roce se bude dělat část
Stržanova. Další návrhy jsou u přechodů.
Pan Chudovský se zajímal o finance na opravu na Vysočanech a v Klášteře.
Pan Zástěra chtěl vědět, jaký bude program příštího zasedání, jestli již bude vyhodnocena
zimní údržba. Paní Vostřežanská vznesla dotaz na výběrové řízení na zeleň, které právě
probíhá. Pan Odvárka měl poznámku, zda se stávající firma může znovu přihlásit a jestli je
hlavní a rozhodující podmínka cena.
Paní Wurzelová vysvětlila složité podmínky výběrových řízení, což potvrdila i paní
místostarostka.
Diskutovalo se i o možnosti malých technických služeb – dopady finanční, personální a další.
Ad 9) Závěr
Předseda závěrem konstatoval, že v programu na příští zasedání bude jedno hlavní téma,
kterým se bude komise zabývat a další menší témata. Pozvánka s programem bude zaslána
s dostatečným předstihem, aby se členové mohli s tématem seznámit.

Zapsala: Miluše Kozáková
Schválil: Ing. Joshua Janů

