Zápis
z 10. zasedání Komise komunálu a životního prostředí ze dne 17. 6. 2020 v 15 hodin
Garant komise:
Přítomní členové:

Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka města Žďáru nad Sázavou
Ing. Joshua Janů Mgr. Karel Herold, Vlasta Vostřežanská, Igor
Jelínek, Ing. Jaromír Vyboštok,
Ing. Jiří Šenkýř, Ing. Jan Zástěra, David Odvárka, Patrik Chudovský

Přítomní hosté:

Ing. Martin Mrkos , ACCA starosta města
JUDr. Stanislava Prokopová, Ing. Jaroslav Doubek, Ing. Sylva Judová

Návrh programu jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu a účasti hostů
2. Problematika pachtovních smluv, práva a povinnosti smluvních stran, možnosti
kontroly způsobu hospodaření
3. Možnosti ochrany Pilské nádrže před splachy, protierozní opatření, ochrana
zemědělského půdního fondu
4. Termíny zasedání komise v 2. polovině roku 2020
5. Závěr
Ad 1) Kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání a přítomných hostů
Předseda komise přivítal všechny přítomné členy komise a zjistil usnášeníschopnost komise
v počtu 5 osob.
Představil návrh programu pro dnešní zasedání.
Usnesení:
Komise komunálu a životního prostředí schvaluje program jednání komise tak, jak byl
navržen a přítomnost hostů JUDr. Stanislavy Prokopové, Ing. Jaroslava Doubka a Ing.
Sylvy Judové na jednání komise.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
SCHVÁLENO
15,05 – přišel p. Šenkýř
Ad 2. Problematika pachtovních smluv, práva a povinnosti smluvních stran, možnosti
kontroly způsobu hospodaření
Ad 3) Možnosti ochrany Pilské nádrže před splachy, protierozní opatření, ochrana
zemědělského půdního fondu
Předseda komise seznámil přítomné s problematikou pachtu¨
15,10 - přišel pan Zástěra a Odvárka
Pan starosta představil komisi prezentaci - Plán udržitelnosti životního prostředí a adaptace
na změny klimatu – hospodaření s vodou, ochlazování a eliminace tepelných ostrovů, zelené
střechy, zelené fasády, revitalizace zeleně, obnova polních cest, podpora biodiverzity,
energetika, čistá mobilita, zemědělství aj.
15,20 – přišel p. Chudovský

JUDr. Prokopová – město přesoutěžilo pachty zemědělských pozemků
- pachtýř je povinen dbát, aby nedošlo ke zhoršení kvality půdy
- práva a povinnosti pachtýře
- využívat půdu k dobrému obhospodařování - povinnosti – sankce – pokuty – výpověď
smlouvy
- město chce vytypovat pozemky, kde se obnoví původní cesty – a osázet je stromy,
keři
- na dalších menších pozemcích je snaha o ekologické hospodaření – mělo by být pro
drobné farmáře
Ing. Doubek – nejsou reálné nástroje, jak to řešit z hlediska legislativy
- erozně ohrožené pozemky
- zajímat se o stav pozemků – informace pro starosty, přehodnotit pachtovní smlouvy
- pozemkové úpravy
- činnost některých velkých nájemců poškozuje stav půdy
- střídání plodin – vlastník se má zajímat – obraz toho jak se nájemce stará
- organika z polí zmizela
Ing. Sylva Judová – dotace na remízky – na cesty se dotace nevztahují
vynětí ze zemědělského půdního fondu
proběhla diskuse na toto téma
žádost p. Šenkýře – vzor pachtovní smlouvy
-

jak s lesními pozemky – lesy města mají rekreační charakter a přístupnost pro
občany

-

některé pozemky nejsou přístupné – pokud by to bylo v zákoně – pomohlo by to
situaci

p. starosta – pochvala za obnovu cesty ve Vetle
Ad 4) Termíny zasedání komise v 2. polovině roku 2020
23. 9. 2020
21. 10. 2020
25. 11. 2020
16. 12. 2020
Ad 5 ) Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast.
Příští zasedání komise proběhne 23. 6. 2020 ve 14.00 hod.

Zapsala tajemnice komise:
Schválil:

Miluše Kozáková
Ing. Joshua Janů

