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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/1 

 

 

Datum jednání 19.02.2019 

(začátek 16:00 konec 18:20) 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Michal Kučera, Valerie Clare Talacko, Tomáš Vojtíšek,  

Tomáš Oliva, Michaela Valentová, Milan Smrž, Antonín Berdych, Zdeněk Tesařík, 

  Hana Váňová, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni: Tomáš Konečný 

 

Hosté:  Filip Lachmann 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení, představení jednotlivých členů komise 

2. Statut Komise pro životní prostředí, návrh Jednacího řádu 

3. Termíny jednání komise na I. pololetí 

4. Dotační program v oblasti životního prostředí 2019 

5. Akce v zeleni 

6. Různé 

 

 

1. Zahájení jednání, představení jednotlivých členů komise 

Předseda komise pan Tomáš Vích zahájil jednání komise a  oznámil, že jednání  by se rád 

zúčastnil jako host z řad veřejnosti p.Filip Lachmann. Členové komise hlasovali o umožnění 

přítomnosti hosta na jednání a s přítomností p. Lachmanna souhlasili.  

Všichni členové se představili a domluvili se, že každý z členů zašle tajemnici komise do 

příštího jednání komise svůj stručný medajlonek  (CV), který bude k dispozici pouze 

členům komise a bude uložen u p. předsedy. 

 

    Hlasování:  pro 10, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

  

2. Statut Komise pro životní prostředí, návrh Jednacího řádu 

 

Členové komise se seznámili se Statutem, který byl schválen v roce 2011. Se zahájením 

nového volebního období je třeba přijmout nový Statut. Členové komise navrhují přidat 

jako samostatný bod č. 12: 

- Vyjadřuje se k otázkám udržitelného rozvoje Prahy 1. 
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P. předseda navrhl dopracování Statutu, aktualizovaný návrh předloží na další jednání 

komise, poté bude předložen Radě MČ Praha 1 ke schválení. 

 

Dále byl projednán nový návrh Jednacího řádu, který byl zpracován p. předsedou. Nová 

politická reprezentace Městské části navrhuje, aby všechna jednání komisí byla veřejná. 

Neveřejné jednání komise vyhlásí po poradě v komisi její předseda. 

 

Členové komise navrhují změnu v čase v bodě č. 10. Nové znění:  

„Pokud se do 15 minut po stanoveném začátku jednání nesejde nadpoloviční většina všech 

členů komise, jednání komise se zruší a předseda komise do 7 dní svolá nové jednání.“ 

 

Hlasování ke změně bodu č. 10:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 4 

 

Dále v bodě č. 19 by mělo být uvedeno, že se týká bodu 17. a 18. (místo 4. a 5.) 

  

Komise pro životní prostředí schvaluje návrh nového Jednacího řádu. 

    

Hlasování:  pro 10, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

 

3. Termíny komisí na I. pololetí 2019 

 

12.3., 9.4., 14.5., 11.6.2019 

 

 

Hlasování:  pro 10, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

 

4. Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2019 

 

RNDr. Váňová seznámila členy komise s návrhem Dotačního programu v oblasti životního 

prostředí pro tento rok. V návrhu rozpočtu je vyčleněna celková částka 250tis. Kč. Oproti 

loňskému roku bylo navrženo nově téma č. 1 – Ekologická výchova – prevence a adaptace 

na klimatické změny.  

 

Členové komise navrhují změnu v bodě 2. Finanční rámec programu, vypustit rozčlenění 

částek na určité druhy témat. Zůstane pouze celková částka, s tím, že bude možné čerpat 

dotace flexibilně dle potřeby žadatelů.  

 

Hlasování:  pro 10, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

Členové komise navrhují zrušit minimální požadovanou spoluúčast žadatele 50 %. 

 

Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo 1 

 

Dopracovaný materiál bude předložen Radě MČ Praha 1 ke schválení, následně bude 

zveřejněno vyhlášení dotačního programu. Po ukončení lhůty pro přijímání žádosti bude 

svoláno jednání komise pro otevírání obálek v tomto složení: Tomáš Vích, Jana 

Kabelová, Hana Váňová, Daniela Hrubešová (ekonom OŽP), náhradníci: Michaela 

Valentová, Michal Kučera 

Po otevření obálek bude svoláno jednání hodnotící komise ve složení: Antonín 

Berdych, Michal Kučera, Milan Smrž, Hana Váňová, Daniela Hrubešová, 

náhradníci: Valerie Clare Talacko, Tomáš Oliva 

Termíny jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise budou včas upřesněny 

podle vyhlášení dotace. 
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5. Akce v zeleni 

 

 Letní poloha – kulturní akce „Kampa Střed Světa 2019“ 

Místo – park na Kampě – umístění podia, cirkusové šapitó, stánky 

s občerstvením – ozvučená hudební produkce  bude do 20:00 hodin, bude 

uvedeno ve smlouvě. Členové komise žádají o přesun prodejních stánků 

z důvodu zajištění průchodu hlavního tahu v parku na druhou stranu parku 

k Čertovce. Bude oznámeno žadateli. 

Termín – 6.4.2019 

 

Komise souhlasila s konáním akce.          

 

          Hlasování:  pro 10, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

 

 PARENT PROJECT, z.s. – kulturně - sportovní akce – účast postižených sportovců 

na ½ maratonu Sportissimo 

Místo – park na Alšově nábřeží – umístění na zpevněných plochách přenosných 

stanů pro zázemí postižených sportovců a organizátory. Sportissimo ½ Maraton 

zatím nemá povolení ke konání závodu na Odboru dopravy. 

Termín – 6.4. 2019 

 

 Komise souhlasila s konáním akce. 

          Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  2 

 

 

 ARA ART, z.s. –  zážitková hra pro děti „Kam zmizeli superhrdinové?“ v rámci oslav 

Mezinárodního dne Romů – jedná se o sportovní a dovednostní disciplíny na různých 

místech, s tím, že zakončení akce proběhne s koncertem na Střeleckém ostrově. 

Místo – park Kampa, Slovanský ostrov, Střelecký ostrov. Na Kampě a Slovanském 

ostrově budou pouze herní zábory. Na Slovanském ostrově upozorňujeme na 

zrekonstruovanou část parku, nesmí se na trávu, zábor bude probíhat pouze na 

zpevněné ploše. Na Střeleckém ostrově bude umístěno podium, kolem prezentační 

stánky partnerských organizací a dále stánky s občerstvením. Koncert bude ukončen 

ve 22.00 hodin. V žádosti jsou špatně uvedené termíny, bude osloven žadatel, s tím, 

aby žádost opravil.  

Termín – 5.4. 2019 

 

 Komise souhlasila s konáním akce. 

          Hlasování:  pro 10, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

 Vinný košt s.r.o. – kulturně – gastronomická akce – Vinný košt na Střeleckém 

ostrově“ 

Místo – Střelecký ostrov – budou probíhat prezentace českých a moravských vín, 

v rámci akce bude umístěno podium, kde bude probíhat hudební program, 

doprovodný program pro děti, soutěže a tombola, a VIP zóna pro obchodní partnery 

a vedení města.  

Termín – 20.4. 2019 

Členové komise konstatovali, že se jedná spíše o komerční akci a tyto akce do parku 

nepatří. Přiklánění se spíše ke konání akcí, které jsou více kulturního charakteru.  

 

 Komise nesouhlasila s konáním akce. 
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          Hlasování:  pro 5, proti 1, hlasování se zdrželo  4 

6. Různé 

 

Ověřovatelka zápisu bude Jana Kabelová. 

          Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  2 

 

Zapsala: Kateřina Melzerová, tajemnice komise, v.r. 

Ověřovatel: Jana Kabelová, v. r.: __________________ 

Dne: ___________          

 

    

 

 Tomáš Vích, v. r.                                                                              

 předseda komise 

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 12.3.2019 v 16,00 hodin v Galerii 1, 

Štěpánská 47, Praha 1.  

 


