Zápis
z 2. zasedání Komise komunálu a životního prostředí dne 24. 4. 2019
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Tajemnice komise:
Přítomní hosté:

Ing. Joshua Janů (předseda komise), Ing. Jan Zástěra, Mgr. Karel
Herold, Ing. Jiří Šenkýř, David Odvárka, Igor Jelínek, Patrik
Chudovský, Mgr. Alena Kratochvílová
Vlasta Vostřežanská
Miluše Kozáková
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města Žďáru nad Sázavou

Program:
1. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu zasedání
2. Personální zabezpečení komise
3. Čistota v řece Sázavě
4. Různé
5. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise. Komise se účastní pan starosta,
který zastupuje garantku komise Mgr. Ludmilu Řezníčkovou. Předseda zjistil
usnášeníschopnost komise. Předseda komise představil návrh programu pro dnešní
zasedání.
Usnesení
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen.
Hlasování : Pro: 7
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Pan Igor Jelínek přišel až po schválení programu zasedání.
Ad 2) Personální zabezpečení komise - návrh. Ing. Šenkýř
Pro práci členů komise je třeba zajistit pomoc úřadu. Paní tajemnice Kozáková nemá
vyčleněnu část úvazku na práci komise. Tím, že pracuje na odboru, který vykonává
samosprávnou agendu, může být k činnosti komise využívána v části „komunálu“. Druhá
část náplně komise, tj. agenda životního prostředí, nemá na úřadě samosprávnou část, ale
příslušní zaměstnanci vykonávají státní správu a tak by neměli vykonávat samosprávné
agendy. Bylo by dobré, aby Rada města vyjasnila personální zabezpečení komise v obou
náplních komise.
Závěr - nutno řešit na pozici tajemnice JUDr. Hostomské úřadu a garantky komise Mgr.
Řezníčkové
Usnesení
Komise žádá radu města, aby personálně zabezpečila práci komise.
Hlasování : Pro: 6
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 2

Ad 3) Čistota v řece Sázavě - návrh Ing. Janů
Komise Rozvoje a životního prostředí projednala toto téma na svém zasedání dne 29. 5.
2018 s doporučením dalšího postupu v této věci. Viz zápis z tohoto jednání a příslušné
přílohy k tomuto zápisu:
https://www.zdarns.cz/media/files/komise/komise-rozvoje/2018-05-29.pdf
https://www.zdarns.cz/media/files/komise/komise-rozvoje/2018-05-29-p1.pdf
https://www.zdarns.cz/media/files/komise/komise-rozvoje/2018-05-29-p2.pdf
V tomto volebním období se problematikou čistoty vody v řece Sázavě má zabývat jak
Komise komunálu a životního prostředí, tak Komise rozvoje města. Domnívám se, že je
vhodné, aby obě komise svoji činnost v této záležitosti koordinovali a je zapotřebí získat
informace o aktuálním stavu věci.
Řeka je znečišťována několika způsoby, dříve řešeno v komisi rozvoje, doporučení
p. Hanáka z AQUATIS a.s. – častější monitoring a odebírání vzorků.
Zjistit, co je zdrojem znečištění a navrhnout další postup.
Info o všech výpustech – město o všech neví, nabízí se otázka, co je do řeky vypouštěno.
P. starosta připomněl, že již se to řeší – schůzka s ředitelem Povodí Vltavy.
Hlavní úkol je na straně Povodí, které řeka náleží a mají také dotační možnosti.
P. Kratochvílová se ptala jak se řeka čistí? Čistí se pouze břehy – skauti + dobrovolníci –
např. úředníci Měú v rámci akce Čistá řeka Sázava.
P. Šenkýř – úseky dešťové kanalizace, které nejsou nikým provozovány a ke kterým se
nehlásí ani VAS, je třeba rozšíření monitoringu, otázkou je kdo to zaplatí.
P. Zástěra – zjistit odkud znečištění přichází, aby to mělo efekt a ne pouze monitorovat a
čekat 10 let na výsledky.
Usnesení
Komise žádá radu města, aby úřad informoval komisi o aktuálním stavu a dalším
předpokládaném postupu ve věci rozšíření monitoringu kvality vody v řece Sázavě a
identifikace jednotlivých výpustí do této řeky včetně analýzy chemického složení
vypouštěných odpadních vod.
Hlasování : Pro: 8
SCHVÁLENO

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 4) Různé
a) na webových stránkách města:
https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/komise-komunalu-a-zivotniho-prostredi
budou uvedeny kontaktní údaje členů komise – telefony a e-maily, podpisem odsouhlasili
všichni členové komise
b) p. Janů – oslovil ho p. Bačovský, koordinátor Smart City na městském úřadě. V práci
KKŽP jsou body, které se prolínají (VO, parkování, svoz odpadu, klimatické změny), proto
na příští zasedání komise je p. Bačovský pozván, aby představil projekt Smart City, a aby
docházelo k vzájemnému informování ve společných tématech.
c) další náměty pro jednání - p. Šenkýř - parkování u nádraží – jednání se SŽDC, pod 3.
nástupištěm je zdroj vody, který teče do splaškové kanalizace, stav mostů ve městě.

Ad 5) Závěr
Příští zasedání komise bude ve středu 22. 5. 2019, požadavek Mgr. Herolda, aby program a
podkladové materiály byly zaslány nejpozději v pátek, aby se členové mohli s tématy
seznámit.
Předseda komise poděkoval přítomným za účast na jednání komise.

Zapsala: Miluše Kozáková
Schválil: Ing. Joshua Janů

