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OKRM/39/2015/Z/16

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

17. 2. 2015

Přítomni: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., Radim Kándl, RNDr. Michal Kohn, CSc., Jan Mach, 
RNDr. Karel Roháček, CSc., Ing. Pavel Vondrouš

Omluveni: Irena Horažďovská, Ing. Libor Matoušek, Mgr. Jan Ptáčník, Adam Truszyk

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Ivo Moravec

Schválený program:

1. Zahájení schůze - předseda komise
Jednání komise zahájil předseda Michal Kohn RNDr.CSc

2. Schválení programu schůze  (informace o platnosti hlasování komise) - předseda komise
Předseda komise přečetl program jednání a informoval členy komise  o platných pravidlech 
hlasování komise s tím, že usnesení jsou platná jen tehdy, hlasuje-li pro ně většina všech 
členů komise (nikoli jen přítomných).

3. Vyhodnocení dotačních programů životního prostředí schválených pro rok 2014 - předseda 
komise
Přijato usnesení č. 3/2015 (6 - 5,0,1)
Byla přečtena důvodová zpráva hodnotící projekty realizované s podporou dotačního 
programu OOŽP v roce 2014.

4. Informace a diskuze k hodnocení dotačních programů pro rok 2015 - předseda komise, 
členové
Předseda komise navrhl pozměněná kritéria hodnocení projektů dotačního programu 
životního prostředí města České Budějovice pro rok 2015. Po obsáhlé diskuzi 
o mechanizmu hodnocení projektů zůstává v platnosti hodnotící tabulka schválená na 
jednání dne 15.1.2015.

5. Informace z prezentace firmy Westinghouse týkající se plazmového zplyňování odpadů - 
předseda komise
Předseda komise informoval přítomné členy o prezentaci zařízení na plazmové zplyňování 
odpadů od společnosti Westinghouse.

6. Různé - závěr
Náměstek primátora pro životní prostředí Ing. Ivo Moravec informoval komisi o aktuálních 
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a budoucích problémech souvisejících s životním prostředím v Českých Budějovicích. Od 
roku 2024 bude platit zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu a je 
proto nutné se na tuto situaci připravit. Podle studie firmy Mott McDonald bude 
nejvýhodnější kombinace recyklace, kompostování a energetické využití. Skládkovat by se 
měl pouze zbytek, který vznikne po vytřídění. Energetické využití odpadů připadá v úvahu 
po navrhované rekonstrukci jednoho kotle teplárny, aby byl vhodný i pro spalování tuhého 
alternativního paliva získaného z komunálního odpadu.
Aktuálně je v plánu v Českých Budějovicích další rozšiřování odděleného sběru bioodpadu 
ve vilových a smíšených čtvrtích. Zvažuje se i instalace na oddělený sběr kovového 
odpadu.
Dále pak náměstek primátora Ing. Ivo Moravec informoval o aktuální situaci ohledně 
protipovodňových opatřeních a o potřebě osvěty ohledně spalování nevhodných paliv 
v kotlích na tuhá paliva.
Jednání ukončeno v 19:00 hodin. 
Další termín příštího jednání komise : čtvrtek 19.3.2015.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

2. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Vyhodnocení dotačních programů životního prostředí schválených pro rok 2014 - 
předseda komise

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 3/2015:

komise rady města pro životní prostředí

k o n s t a t u j e
že důvodovou zprávu nelze předložit radě města a komise se jí bude zabývat na příštím jednání dne 
19.3.2015.

V Českých Budějovicích dne 17. 2. 2015

Zapsal(a): RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., člen komise

Ověřil(a): RNDr. Michal Kohn, CSc.

RNDr. Michal Kohn, CSc.
předseda komise


