Komise životního prostředí
Zápis z 8. jednání komise dne 2.12.2015
místo konání: areál TS
přítomni: Petr Šmerák, Pretel Jan, Slávka Kopačková, Milena Paříková, Jana Slezáková
Jana Neumanová, Dousek Vladimír
omluveni:
host: Ing. Stanček Ivo
Průběh jednání:
1. Komise byla seznámena se záměrem a postupem prací na získání dotace na rekultivaci
skládky, projektovou dokumentací pro zpracování analýzy rizik, analýzou rizik, projektovou
dokumentací pro rekultivaci a zpracování žádosti o financování z OPŽP 2014-2020 a následnou
realizací.
2. Komise přečetla dokument „Černošice skládka – projektová dokumentace AR - draft – říjen
2015„ zpracovaný firmou ET Consulting s.r.o. shledala v něm několik nedostatků:
• Část týkající se popisu a vývoje území Černošic – chybné a neúplné údaje – požadujeme
doplnit.
• Co je cílem dokumentu – název projektová dokumentace, analýza rizik – název
nekoresponduje s obsahem, jde o zadávací dokumentaci spíše.
• Nepřesná identifikace a popis lokality z hlediska ochrany přírody.
• Cena odevzdaného materiálu dle našeho názoru neodpovídá obsahu, doporučujeme, aby
zpracovatel materiálu doplnil a upravil dle výše uvedeného a připomínek příslušných
odborů. Dle našeho názoru již v této fázi je potřeba podchytit chyby, protože pokud se
vyskytnou ve fázi projektové dokumentace a žádosti, může nám být žádost vrácena a
nemusíme dostat dotaci. A do budoucna již výzev bude méně a méně.
• Doporučujeme, aby tento materiál prošel připomínkováním příslušných odborů úřadu.
3. Komise doporučuje, aby ve fázi projektové dokumentace byla kontaktována AOPK ČR
v souvislosti s umístěním skládky v II. zóně CHKO Český kras, kde je také možné řešit i jiné
financování než z OPŽP ŽP, kdyby nevyšlo, aby se projektová dokumentace a analýza rizik
když tak mohla využít i pro jiné financování.
4. Komise vidí řešení skládky a získání dotace jako prioritu v dalších letech. V této souvislosti by
Komise ŽP ráda, aby byl předložen finanční harmonogram přípravy projektu – žádosti včetně
nákladů na jednotlivé fáze projektu a aby došlo k předběžnému přislíbení financí v rozpočtu
města, aby se počítalo s náklady v dalších letech na udržitelnost projektu.
5. Komise by ráda byla průběžně informována o stavu a vývoji tohoto projektu, aby došlo ke
vzájemné komunikaci. Děkujeme za účast pana Stančeka na setkání Komise ŽP, věříme, že
bylo oboustranně užitečné.

Příští jednání se uskuteční 20. 1. 2016 od 17.00 na skládce

Zapsala: Renáta Petelíková

