Zasedání č.7
Komise:
Datum:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 6/53
Komise pro životní prostředí
8. 10. 2019 v 16 hod v zasedací místnosti MÚ Kutná Hora,
Václavské náměstí, 1. patro
Tomáš Klail, Ing. Lenka Dupalová, Martin Hlavatý, Mgr. Jana Červená, Milan
Krčík, Luděk Kment
RNDr. Ivo Šanc, Klára Kocmanová, Ing. Karel Macek
Jiří Šobr, Josef Žáček
Mgr. Vít Šnajdr – místostarosta,
25. 11. 2019

Návrh usnesení pro RM:
a) b e r e n a v ě d o m í zápis ze 7. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 8.10.2019
b) o d v o l á v á pana Jiřího Šobra z funkce člena komise pro životní prostředí

1)
a)
b)
c)
d)

program jednání komise, včetně krátkého komentáře:
úvod, kontrola zápisu a reakce Rady města
dotaz pí. Stýblové
čipování psů
různé

a) p. Hlavatý přivítal členy komise, proběhla kontrola zápisu z minulé komise
- vysvětlil panu Šnajdrovi, proč chce aby komise dostávala komentář k předkládanému
zápisu z jednání Rady města,
- dotaz na p. Šnajdra ohledně zalévání fotbalového stadionu z Loreckého rybníčka, p. Šnajdr
reagoval, pokud se nebude zalévat, trávník uschne a vynaložené finance na obnovu trávníku
by byly zbytečné, p. Kment reagoval, že se v rybníčku nachází chráněný druh, konkrétně
křepčík,
Komise opětovně upozorňuje na nekoncepční přijetí dotace pro TJ Sparta Kutná Hora,
zejména bez ohledu na její vliv na ekosystém v Loreckém rybníčku. Komise doporučuje Radě
města přijmout taková opatření, aby bylo zamezeno ohrožení fauny a flory v této lokalitě.
- p. Šesták předal p. Hlavatému docházku jednotlivých členů na předchozí zasedání, bylo
navrhnuto odvolání p. Šobra, který se v tomto volebním období ještě jednání nezúčastnil a
omluvil se pouze z prvního zasedání.
- třídění odpadu / systém MESOH – rozsáhlá diskuze: členové komise se shodli, že je třeba
se prioritně zaměřit na dvě oblasti. První oblast je třídění bioodpadu, který patří k nejtěžším
složkám směsného komunálního odpadu. Druhou oblastí je problém tzv. „černých
pasažérů“, tj. obyvatelé bydlící v podnájmu, kteří neplatí poplatek za svoz KO a
podnikatelské subjekty, které bez smlouvy využívají systém svozu odpadu. Paní Dupalová
uvedla odkaz na Hradec Králové, který se pokusil tento problém vyřešit:

https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/18935-hradec-kralove-planuje-upravu-pravidelpro-svoz-odpadu-rocne-ho-stoji-35-milionu-korun.htm. P. Hlavatý projedná s Bc.Hladíkovou
možnou návštěvu Magistrátu Hradce Králové pro získání informací a zkušeností.
-p. Hlavatý projedná se starostou KH možnost prezentace systému v rámci Mikroregionu
Kutnohorsko i když podobná prezentace se uskutečnila již v Čáslavi
Vyjádření TO-OI sl. Bc. Hladíkové k novému systému třídění v Kolíně:
Zatím zjišťujeme zájem občanů o třídění od domu. Jednalo by se o nádoby o objemu 240 l
na papír a druhá na plast – pytlový sběr nechceme. U některých domů by tedy byly 4
nádoby, což je v některých případech pro občany problém. Snad už příští týden bude anketa
na webu. Propagace bude i na FB a v KHL. Po získání nádob bychom museli rozeslat ještě
informační letáky do domácností.
Máme nabídku od společnosti, která nám vyhodnocuje Plán odpadového hospodářství, na
projekt „Intenzifikace separace odpadů v Kutné Hoře“ a druhý „Prevence bioodpadů města
Kutná Hora“. Na realizaci obou projektů můžeme požádat o dotaci z OPŽP a získat 85%
z celkových uznatelných finančních prostředků.
V Kolíně nejdříve velký zájem o nádoby nebyl, ale pomalu se zvyšuje poptávka po nádobách
– po rozeslání letáků (podmínka dotace). Problém měli s uskladněním došlých nádob a kdo
bude nádoby občanům vydávat. Toho se v KH také bojíme, ale někomu zaplatit za tuto
službu budeme muset. Zvýšily se náklady na svoz a údajně ke snížení SKO nedošlo. Směsný
komunální odpad se sváží pravidelně každý týden a kontejnery na třídění v ulicích města
zůstaly. Nádoby získali občané zdarma. Náklady se tedy zvýšily.







Předpokládané náklady města:
projekty cca 300 000 Kč
15 % z celkových nákladů na realizaci (cca z částky 4 240 000 Kč)
náklady na uskladnění nádob a distribuci
výroba a distribuce letáků
náklady na svoz – pokud bychom sváželi SKO 1x 14 dní (k tomu bych se přikláněla, je to i
motivace), předpokládáme, že by svozová firma nemusela kupovat nové auto. Můžeme se
domnívat, že náklady na svoz tříděných komodit, pokryjí ušetřené prostředky při snížení
SKO – otázka je, pokud se sníží.
Do rozpočtu města na rok 2020 jsme požádali o prostředky na financování tašek na třídění
do každé domácnosti.
Vyjádření TO-OI sl. Bc. Hladíkové: Tašky jsou vyrobeny z netkané textilie potažené
polypropylenem (primární a recyklovaný) pro snadnou údržbu. Občané dost často volají
k nám na úřad a ptají se na možnost získání těchto tašek.
Tašky nabízí společnost EKOKOM, která jako jediná obalová společnost v ČR aktivně
podporuje třídění odpadů. Cílem aktivity je podpořit obyvatele města v třídění.
Pro upřesnění, z rozpočtu města požadujeme částku 300 000 Kč na nákup tašek.

b) p. Hlavatý předložil dotaz pí. Stýblové, který byl panem M.Starým představen na
Zastupitelstvu města – jedná se o vytvoření květinových luk – komise se tímto problémem
zabývala již několik let, v posledním volebním období zatím Rada města záměr nepodpořila,
bude předloženo do Rady města jako samostatný materiál. Návrh bude diskutován v KOŽP.
c) p. Hlavatý – navrhl, že by bylo vhodné pro příští rok zrušit poplatek za psa, to by obyvatele
města motivovalo k čipování psů.
Komise doporučuje Radě města osvobodit majitele psů s trvalým pobytem v KH ročního
poplatku ze psa. Dále doporučuje uzavřít domluvu s veterinárními lékaři, kteří doporučí
majiteli psa odpovídající čip s potřebnými technickými parametry. Ušetřený poplatek tak
investuje majitel psa do očipování zvířete.
d) různé:
pí. Červená – požádala o finanční zajištění a odborné doporučení vhodných rostlin k jarnímu
osázení kruhového objezdu na Kaňku, členové OsV se pomocí brigádnické práce mají zájem
na osázení podílet.
- dále upozornila na neupravený stav zeleně podél cyklostezky směrem z Kaňku do Sedlce.
Požádala TS o zajištění nápravy, a to i s hledem na stále trvající režim stavby cyklostezky.
Současné prorůstání plevele v dlažbě je nebezpečné, zarostlý kraj nedůstojný příjezdové
cestě města UNESCO.
pí. Dupalová – poprosila o vytvoření informační letáku o třídění do KHL,
- požadovala zavedení systému vratných kelímků, které by se využívaly na akcích ve městě,
p. Šnajdr reagoval, že by byl problém s vymýváním a uskladněním,
- problém s kontejnery na nápojové kartony: lidé do nich často vhazují nesložené papírové
krabice. Vzhledem k nízké frekvenci svozu jsou kontejnery na nápojové kartóny rychle
přeplněné. Navrhuje zkušební uzamčení těchto kontejnerů tak, aby lidé nápojové kartony
vhazovali pouze úzkým otvorem. Toto je pravděpodobně způsobeno tím, že kontejnery na
papír jsou přeplněné. Opět upozornit v KL na nutnost sešlapávání.
- doporučuje zvážení rozšíření svozových míst na bioodpad i na další lokality (po diskuzi:
např. sídliště, zahrádkářské kolonie…)
- p. Klail žádá o ponechání torz a vzniku nových podél vodního toku Vrchlice, p. Šesták
reagoval, že to není všude možné, je tam aktivní záplavové území,
- upozornil na odstraněné habry u kruhového objezdu v ul. Československých legionářů,
které se sázely minulý rok, p. Šesták – habry budou v letošním roce dosázeny,
- poděkoval za vytváření závlahových mís u stromů,
- p. Hlavatý upozornil na probíhající Generel dopravy a zjednosměrnění některých ulic ve
městě, tím narůstající znečištění ovzduší některých lokalit zvýšeným provozem aut.
Zasedání bylo v 17:30 hodin ukončeno.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
KOŽP doporučuje Radě města intenzivně se zabývat přípravou na zákonnou povinnost čipování psů
i s možností vyhlásit moratorium na platbu poplatků v roce 2020 či zavedení vratky poplatku proti
dokladu o očipování požadovaným čipem.
3) Reakce rady města:

Usnesení č. 752/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 7. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 8. 10. 2019,
II. o d v o l á v á
pana Jiřího Šobra z funkce člena komise pro životní prostředí.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová
Zapsal: p. Milan Šesták

Termín : . .
Elektronicky ověřil: členové komise

