
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 
 

Zasedání Grantové komise a posouzení podaných žádostí v oblasti životního prostředí 

 

Pořadové číslo zápisu:  17 

Datum jednání: 12. 1. 2022 

Místo jednání:  zasedání v malé zasedací místnosti  - Masarykovo nám. 128, Rožnov p. R. 
a současně online přes ZOOM   

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová  - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková  - přítomna 

MVDr. Jana Malcová  - omluvena 

Jiří Pavelka  - přítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - nepřítomen 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta  - nepřítomna 

Jaromír Koryčanský – člen zastupitelstva - přítomen (on-line) 
 

Zapisovatel: Ing. Věra Šulová 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Aneta Valasová 

 
ad. 1)  
Žádost ev. č. 1 – ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 – záchrana poraněných či jinak 
handicapovaných volně žijících živočichů – požadováno 25 000 Kč (24,5 %) 
 
Členové komise projednali předloženou žádost, zkontrolovali splnění předepsaných podmínek 
pro udělení grantů a účelnost využití přidělených finančních prostředků.  Přílohou podané 
žádosti byl i seznam ošetřených živočichů za uplynulé období z oblasti Rožnova pod 
Radhoštěm. 
 
 
Usnesení:  

Komise ŽP posoudila podanou žádost ev. č. 1 – ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 – záchrana 
poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů – požadováno 25 000 
Kč (24,5 %)  a souhlasí s přidělením grantu v požadované výši. 
 
(hlasování 4-0-0) 

 



Žádost ev. č. 2 – Základní škola Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží – Poznej a chraň VIII. – 
požadováno 14 700 Kč (70,0%) 
 
Členové komise projednali předloženou žádost, zkontrolovali splnění předepsaných podmínek 
pro udělení grantů a účelnost využití přidělených finančních prostředků.  Členům komise chybí 
zpráva o využití finančních prostředků z předešlého roku (např. výčet zrealizovaných akcí), 
proto navrhuje zkrátit požadovanou částku o 2 800 Kč na 11 900 Kč. 
 
 
Usnesení:  
Komise ŽP posoudila podanou žádost ev. č. 2 – Základní škola Rožnov p.R., Tyršovo nábřeží 
– Poznej a chraň VIII. – požadováno 14 700 Kč (70,0%) a souhlasí s přidělením grantu ve  výši 
11 900 Kč (zkráceno o 2 800 Kč)    
 
(hlasování 4-0-0) 

 
Žádost ev. č. 3 – Základní škola Sedmikráska, o.p.s. – Včela a její společenstvo, ekologické 
vztahy včel v krajině - požadováno 23 100 Kč (69,8 %) 
 
Členové komise projednali předloženou žádost, zkontrolovali splnění předepsaných podmínek 
pro udělení grantů a účelnost využití přidělených finančních prostředků.   
 
 
Usnesení:  
Komise ŽP posoudila podanou žádost ev. č. 3 – Základní škola Sedmikráska, o.p.s. – Včela a 
její společenstvo, ekologické vztahy včel v krajině - požadováno 23 100 Kč (69,8 %) a souhlasí 
s přidělením grantu v požadované výši.   
 
(hlasování 4-0-0) 

 
Žádost ev. č. 4 – Severomoravské regionální sdružení ČSOP – Krajina pro lidi a přírodu – 
Hradisko II – požadováno 40 000 Kč (69,0%) 
 
Členové komise projednali předloženou žádost, zkontrolovali splnění předepsaných podmínek 
pro udělení grantů a účelnost využití přidělených finančních prostředků.  Pro přidělení dotace 
nutno doplnit souhlas vlastníka pozemků a udržitelnost 5 let. Komise dále navrhuje zajistit na 
místě realizace projektu lepší propagaci stromořadí. 
 
 
Usnesení:  
Komise ŽP posoudila podanou žádost ev. č. 4 – Severomoravské regionální sdružení ČSOP 
– Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko II – požadováno 40 000 Kč (69,0%) a souhlasí 
s přidělením grantu v požadované výši (podmínkou je doložení souhlasu vlastníka pozemku 
včetně prohlášení o udržitelnosti 5 let) 
 
(hlasování 4-0-0) 

 
  

 

 

 



 

 

 

Souhrn: 

Poř. 

číslo 

Název organizace Název projektu Grantový 

požadavek 

Návrh komise 

1 ZO ČSOP Nový Jičín Záchrana poraněných 

živočichů 

25 000 Kč 25 000 Kč 

2 ZŠ Rožnov p. R., Tyršovo 

nábřeží 

Poznej a chraň VIII 14 700 Kč 11 900 Kč 

3 ZŠ Sedmikráska Včela a její společenstvo, 

ekologické vztahy včel v 

krajině 

23 100 Kč 23 100 Kč 

4 Severomoravské 

regionální sdružení 

ČSOP 

Krajina pro lidi a přírodu –

Hradisko II 

40 000 Kč  40 000 Kč 

 

 

 


