Komise životního prostředí Rady města Beroun

Zápis č. 3/2021
ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 21. června 2021
od 15:30 hodin v Berouně na radnici ve velké zasedací místnosti
Přítomni
Členové komise:

Emil Šnaidauf (předseda komise)
Jan Holeček (místopředseda komise)
Adam Voldán
Jiří Novák
Jiří Mužík

Tajemník komise:

Jan Marek (jen na část jednání)

Hosté:

Jitka Ciroková - vedoucí odboru ŽP
Karolína Roztočilová – pracovnice odboru ŽP

Omluveni:

Zdeněk Košlík, František Pojer

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Emil Šnaidauf
Jan Holeček

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení komise
3. Program zlepšování kvality ovzduší
4. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájil a dále řídil její předseda pan Šnaidauf, který určil zapisovatelem sebe a
ověřovatelem zápisu určil pana Holečka.
Konstatoval, že komise je usnášení schopná. Navrhl program jednání, který byl schválen ve shora
uvedeném znění.
K bodu 2 – Kontrola plnění usnesení komise
Kontrolu usnesení komise provedl předseda komise pan Šnaidauf, který konstatoval, že usnesení bylo
splněno.
Komise vzala tuto informaci na vědomí.
K bodu 3 – Program zlepšování kvality ovzduší
Paní Ciroková - vedoucí odboru ŽP přednesla zprávu o Programu zlepšováním kvality ovzduší a
zodpověděla dotazy přítomných.
Usnesení: KŽP bere na vědomí zprávu o Programu zlepšování kvality ovzduší.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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K bodu 4 – Různé
Pan Voldán přednesl návrh na vypracování Adaptační strategie města na změnu klimatu. Návrh byl
diskutován a doplněn dalšími přítomnými členy. Bylo konstatováno, že na základě tohoto dokumentu
město může využít dotace na konkrétní projekty v rámci Národního Plánu Obnovy v letech 2021 – 2023.
Usnesení: Komise životního prostředí doporučuje Radě města zabývat se možností vytvoření Adaptační
strategie města na změnu klimatu, která vytváří předpoklady pro čerpání dotací v rámci Národního Plánu
Obnovy v letech 2021 – 2023. Součástí zápisu jednání komise ŽP je písemný materiál o tomto projektu a
možnostech jeho konkrétního využití v podmínkách města.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Členové komise se dohodli, že příští zasedání komise se uskuteční 13. září 2021 v 15:30 hodin.
Předseda komise ukončil jednání v 16:45 hod.

Zapsal: Emil Šnaidauf

Ověřil: Jan Holeček

Předseda komise: Emil Šnaidauf
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