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Zápis číslo 2/2018 

ze zasedání Komise životního prostředí Rady města Milevska  
________________________________________________________________________________ 
 
 
termín jednání:           20.02.2018   od: 13,30  do: 15,00  hodin 

místo jednání: zasedací místnost MěÚ Milevsko, Sažinova 843, 399 01 Milevsko 
 
 
Přítomni:      
za komisi ŽP:    Jan Kozák  

Mgr. Vlasta Machartová 
   František Hejhal 
    Milan Černý 
    Mgr. Karolína Mitísková 
    Jaroslav Kolář 
Omluveni:   Petr Hladký 
    Dana Řezáčová 
Za OŽP:   Ing. Hana Hadrbolcová 
   Ing. Andrea Rucká 
   
     
 
Program:  
 

1. Vyhodnocení žádostí podaných v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ 
2. Informace o plánovaném ozelenění kruhového objezdu a okolí v Masarykově ulici 
3. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města 

 
 
Jednání: 
 

 
1. Vyhodnocení žádostí podaných v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 

2018“ 
V rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ přišlo celkem 9 žádostí od 7 
subjektů, z toho dvě žádosti se týkaly podpory v oblasti životního prostředí, ostatní žádosti byly z oblasti 
práce s dětmi a mládeží. Celkově subjekty žádaly o částku 161.000 Kč, přičemž objem peněžních 
prostředků vyčleněných pro tento program je celkem 110.000 Kč, z toho 80.000,- Kč na podporu práce 
s dětmi a mládeží a 30.000 Kč na podporu v oblasti životního prostředí.  
Komise všechny žádosti pečlivě posoudila, nejdříve po formální stránce a poté podle věcné kvality a 
finanční přiměřenosti, přičemž pro hodnocení použila kritéria jako kvalitu projektu z hlediska plnění cílů 
programu, reálnost uskutečnění projektu (organizační i finanční), šíři dopadu projektu na veřejnost, 
zkušenosti s žadatelem z předchozích projektů, apod. Dále bylo přihlédnuto k tomu, proč byl dotační 
program vyhlášen, to znamená, že podpora má směřovat zejména k projektům, které by bez pomoci 
města nebylo možné realizovat nebo by nebylo možné je uskutečnit v odpovídajícím rozsahu.  
Komise konstatovala, že se vesměs jednalo o kvalitní projekty a doporučila radě města schválit 
poskytnutí podpory všem žadatelům. Jedinou výjimkou byl projekt Farní charity „Co se stane když… 
Aneb vypěstuj si sám“, kde komise považuje požadované finanční prostředky za naprosto neadekvátní 
popsanému projektu. Členové komise se domnívají, že zmíněný projekt je možné zrealizovat za 
výrazně nižší částku, než která je požadována. Zde komise nedoporučuje projekt podpořit vůbec. 
Při rozhodování o výši finanční částky pro konkrétní projekty komise zohlednila jednotlivé žadatele a 
doporučuje poskytnout nejvyšší dotaci základním školám a dále Junákovi, který své náklady pokrývá 
pouze z příspěvků členů a téměř celá dotace od města je využívána na nájemné a energie 
v pronajatých prostorách. Maximální požadovanou částku komise doporučuje poskytnout také místní 
organizaci ČSOP, která svou činností dlouhá léta výrazně přispívá k osvětě v oblasti ochrany přírody a 
životního prostředí v Milevsku a okolí. 
Závěr: Komise životního prostředí předkládá návrh na poskytnutí výše příspěvků pro jednotlivé 
projekty v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ (viz příloha) 
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2. Informace o plánovaném ozelenění kruhového objezdu v Masarykově ulici 
Tajemnice komise životního prostředí informovala členy komise o schůzce se zahradní architektkou 
Ing. Žaludovou ohledně ozelenění nově vybudovaného kruhového objezdu v Masarykově ulici a jeho 
okolí. Na schůzce bylo dohodnuto, že kruhový objezd bude osázen nižšími dřevinami, které budou 
doplněny okrasnými trávami, kvetoucími trvalkami, popřípadě cibulovinami. Dále bude upraveno okolí 
pomníku, kde budou odstraněny stávající přestárlé jalovce a nevhodné dřeviny a lokalita bude 
doplněna několika vzrostlými stromy a trvalkovým záhonem u pomníku. Osázen bude také úzký pruh 
zeleně mezi parkovištěm a chodníkem vedoucím k Bažantnici.      

 
 

3. Podněty na pokácení dřevin na pozemcích města 
Tajemnice komise životního prostředí předložila členům komise podnět pana xxxxx na pokácení tří 
starých švestek rostoucích podél cesty v zahrádkářské kolonii v ul. K. Čapka na starém sídlišti. Komise 
podnět prošetřila a konstatovala, že se skutečně jedná o švestky ve špatném zdravotním stavu, které 
jsou napadeny houbovými chorobami, mají dutiny v kmeni a velké množství suchých větví, proto 
s jejich pokácením souhlasí.  
Závěr: Komise životního prostředí doporučuje pokácení tří švestek v zahrádkářské kolonii v ul. 
K. Čapka.  
Hlasování (přítomno/pro/proti/zdržel se):  6/6 /0/0  

 
 
 

     Komise ŽP 
 
Předkládá: 

 radě města návrh na poskytnutí výše příspěvků pro jednotlivé projekty v rámci Dotačního 
programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“. 
 

    Bere na vědomí:  

 informaci o schůzce k ozelenění kruhového objezdu v Masarykovy ulice a okolí 
 

Doporučuje: 

 pokácet tři staré švestky v zahrádkářské kolonii v ul. K. Čapka 
 

 
V Milevsku dne: 26.02..2018 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hana Hadrbolcová, v. r. 
tajemnice Komise životního prostředí 
 
 
 
 
Jan Kozák, v. r. 
předseda Komise životního prostředí 
 
 
 
 
 
Příloha: Doporučení výše příspěvku pro jednotlivé projekty z programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 
2018“ včetně přehledu žádostí o poskytnutí dotace  
 
 
 
 


