
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  12 

Datum jednání: 20. 1. 2021 

Místo jednání:  zasedání online přes ZOOM 

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – přítomna  

Jiří Pavelka – přítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - přítomna 

Přizvané osoby (členové grantové komise):    

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta – přítomna 

Jaromír Koryčanský – člen zastupitelstva - nepřítomen 

  

 

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:    17:10 hod 

  

Program jednání 

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Hlasování o programu jednání 

3. Projednávání schválených bodů programu 

4. Různé 

  
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatel:  Věra Šulová, ověřovatel:   Zdeněk Štekl 

 

 

 



2. Hlasování o programu schůze 

 

Navržený program:  

1) Zasedání Grantové komise a posouzení podaných žádostí 

2) Znovuprohlasování souhlasu s projektem „Oprava toku Rožnovské Bečvy“ na obnovu 
příčných objektů na řece Bečvě 
3) Informace o předběžných výsledcích průzkumu bioty otráveného úseku řeky Bečvy   
 
 
 (hlasování  5-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) Zasedání Grantové komise a posouzení podaných žádostí v oblasti životního 
prostředí 
 
Zápis ze zasedání Grantové komise je v příloze č. 1. 

 
ad. 2)   Znovuprohlasování souhlasu s projektem „Oprava toku Rožnovské Bečvy“ na 
obnovu příčných objektů na řece Bečvě 
 
V rámci jednání komise ŽP projednala předložený projekt „Oprava toku Rožnovské Bečvy“, 

investor Povodí Moravy, s.p. 

Usnesení: Komise ŽP souhlasí s předloženým projektem stavby „Oprava toku Rožnovské 
Bečvy“  se změnami dle dohody z jednání na místě stavby mezi zástupci Povodí Moravy, 
komise ŽP a AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy. Zároveň ale komise žádá, aby do 
budoucna byla vyřešena migrační prostupnost příčných objektů (2 vyšší stupně u Eroplánu) i 
obou jezů (Bučiska a „orní splav“). 
 

(hlasování 5-0-0) 

 
ad. 3) Informace o předběžných výsledcích průzkumu bioty otráveného úseku řeky 
Bečvy   
 

Předsedkyně komise p. Valasová seznámila členy komise ŽP s předběžnými výsledky 

průzkumu bioty otráveného úseku řeky Bečvy. Na příštím jednání komise budou podány 

informace o možné finanční podpoře ze strany města Rožnov p. R. a její zaměření. 

 

4. Různé 

Podnět – p. Malcová dává k diskuzi požadavek na zvětšení počtu kontejnerů na některých 

místech (např. Kramolišov), informace bude předána na OSM. 

p. Pavelka – čištění tůně na Výsluní – bude řešeno s investorem příp. projektantem (arch. 

Janča), bude prodiskutováno s p. Pavelkou. 

Dále byla podána informace ve věci instalace budek pro netopýry (plánovaná realizace na 

jaře  2021).  



 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 10. 3. 2021 v 15:30 h. 

 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

 

Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl   

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1  

Zasedání Grantové komise a posouzení podaných žádostí v oblasti životního 

prostředí: 

Datum jednání: 20. 1. 2021 od 15:30 h 

Místo jednání:  zasedání online přes ZOOM 

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – přítomna  

Jiří Pavelka – přítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta – přítomna 

Jaromír Koryčanský – člen zastupitelstva - nepřítomen 
 

ad. 1)  
Žádost ev. č. 1 – ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 – záchrana poraněných či jinak 
handicapovaných volně žijících živočichů – požadováno 23 000 Kč (24,5 %) 
 
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. 1 – ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 – záchrana 
poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů – požadováno 23 000 
Kč (24,5 %)  a souhlasí s přidělením grantu v požadované výši po ověření dodržení 
podmínek pro udělení grantů co se týká mezd (zajistí p. Valasová) 
 
(hlasování 6-0-0) 

 
Žádost ev. č. 2 – Základní škola Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží – Poznej a chraň VII. – 
požadováno 6 300 Kč (70,0%) 
 
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. 2 – Základní škola Rožnov p.R., Tyršovo 
nábřeží – Poznej a chraň VII. – požadováno 6 300 Kč (70,0%) a souhlasí s přidělením grantu 
v požadované výši (pro příště požadujeme doplnit informaci, o jaké další granty je žádáno). 
 
(hlasování 6-0-0) 

 



Žádost ev. č. 3 – Severomoravské regionální sdružení ČSOP – Krajina pro lidi a přírodu – 
Hradisko – požadováno 40 000 Kč (69,0%) 
 
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 – Severomoravské regionální sdružení ČSOP 
– Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko – 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 6-0-0) 

 
Žádost ev. č. 4 – ZO ČSOP Radhošť – Geologie a geomorfologie Rožnova – požadováno 
8 100 Kč (65,6%) 
 
Členové komise projednali předloženou žádost, zkontrolovali splnění předepsaných 

podmínek pro udělení grantů a účelnost využití přidělených finančních prostředků.  Někteří 

členové komise vyslovili pochybnosti o koncepčnosti využití vynaložených prostředků. 

Komise ŽP navrhuje postoupit žádost o grant M. Beníčkovi k zahájení prací na publikaci 

Rožnovská vlastivěda.  

Usnesení:  
Komise ŽP posoudila podanou žádost ev. č. 4 – ZO ČSOP Radhošť – Geologie a 
geomorfologie Rožnova – požadováno 8 100 Kč (65,6%) a souhlasí s přidělením grantu 
v požadované výši.  
 
(hlasování 1-3-2) 

 

Souhrn: 

Poř. 

číslo 

Název organizace Název projektu Grantový 

požadavek 

Návrh komise 

1 ZO ČSOP Nový Jičín Záchrana poraněných 

živočichů 

23 000 Kč 23 000 Kč 

2 ZŠ Rožnov p. R., Tyršovo 

nábřeží 

Poznej a chraň VII 6 300 Kč 6 300 Kč 

2 Severomoravské 

regionální sdružení 

ČSOP 

Krajina pro lidi a přírodu -

Hradisko 

40 000 Kč 40 000 Kč 

4 ZO ČSOP Radhošť Geologie a geomorfologie 

Rožnova 

8 100 Kč 0 Kč 

 

 

 


