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Zápis z jednání KAKZŽP ze dne 28.11.2022 
 

 

Přítomni: A. Erber, M. Slanař, P. Vavrouš, T. Schwarz, M. Polach, J. Linhart, J. Kafka,  

Omluveni: A. Zdráhalová, M. Fuchsa, R. Hrdina  

Nepřítomni: K. Kosová, I. Říhová Jarkovská (bez kontaktu) 

Hosté: M. Míča, R. Slach, J. Klčová 

 

Ověřovatelé zápisu: A. Erber, M. Slanař 

 

(jména uváděná v rámci zápisu jsou bez titulů) 

 

Předseda komise A. Erber přivítal na ustavujícím jednání hosty a členy komise. Následně vyzval přítomné 

členy k představení své osoby a vize přínosu pro komisi. Vystoupila gesční náměstkyně pro oblast 

životního prostředí J. Klčová.  Představila možnosti spolupráce s městem Pardubice a informovala členy 

o snaze využití komise jako odbornou podporu v oblasti ŽP. 

Program jednání: 
1. Administrativní záležitosti komise 
2. Pravidla Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2023 
3. Různé 
 
Hlasování o programu:  
(pro 6, proti 0, zdrž. 0) 

 

 

1. Administrativní záležitosti komise 
 
M. Míča seznámil členy komise se Statutem a jednacím řádem komisí. 
R. Slach vyzval členy komise, aby za účelem odměňování předali pí. Vosáhlové z KT úsek personální 
vyplněné osobní listy do 29.11.2022. 
R. Slach informoval, že bude vytvořeno uložiště na serveru města, ke kterému členové komise obdrží 
přístupová hesla. Prostřednictvím tohoto uložiště budou ukládány dokumenty a podklady pro jednání 
komise. 
 
K danému bodu nebyly předloženy návrhy usnesení. 
 
2. Pravidla Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2023 
 
M. Míča informoval členy komise účelu grantu města. Ten je rozdělen na dvě části. V rámci první se 
přidělená částka 384,1 tis. Kč rozděluje v rámci vyhodnocení předložených projektů. V rámci individuální 
dotace jsou z rozpočtu města stanoveny dotace pro: 
Okresní myslivecký spolek 49 tis. Kč 
Záchrannou stanici živočichů Pasíčka 300 tis. Kč 
Ekocentrum PALETA 300 tis. Kč  
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R. Slach představil Pravidla programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2023, kdy členové 
komise budou RmP nebo ZmP doporučovat ke schválení dotace v navržené výši, odpovídající účelnosti 
předložených projektů. Tato pravidla budou předložena ke schválení RmP dne 7.12.2022 a ZmP dne 
19.12.2022. 
 
Návrh usnesení k bodu:  
Přijaté usnesení č. KAKZŽP/1/2022               (pro 6, proti 0 zdrž. 0) 
Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí doporučuje Radě města Pardubic schválit 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty. 
 

 
3. Různé 
Předseda komise A. Erber navrhl termín příštího jednání komise na 23.1.2023 
 

 

 

V Pardubicích, 5.12.2022 

 

Zapsal: R. Slach, tajemník komise   


