
Zápis 
z 2. jednání 

Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 
konaného dne 25.3.2019 

Přítomni: 

Pavel Peterek 
Martin Tvardek 
Tomáš Berka 
Čestmír Jež 
Miroslav Skarka 
Taťána Ujházy 
Petra Snášelová 
Aneta Kiszová 
 
Omluveni: 

Vojtěch Mališ 
Vlastimil Urbanec 
Markéta Hlawiczková 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Schválení programu jednání 
3. Příprava akce EKO Den 
4. Výběr stroje pro údržbu chodníků v obci 
5. Diskuse 
6. Závěr 

K bodu 1 
Jednání zahájil předseda komise v 18:15. 
 
K bodu 2 
Předseda komise představil návrh programu 2. jednání komise pro rozvoj obce a životní prostředí. 
Komise schvaluje program jednání. 
 
Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 2/1 
 
K bodu 3 
Komise projednala přípravu akce EKO Den, kterou má na starosti člen komise Tomáš Berka. Akce se 
bude konat v sobotu 6. 4. 2019 od 9:00 do cca 12:00 sraz bude u Kačabaru. Během akce se budou 
uklízet břehy řeky Morávky a přilehlé lesní prostory. Ochranné pomůcky, pytle na odpad a 
občerstvení zajistí předseda komise. Akce se budou účastnit také členové Taťána Ujházy a Martin 
Tvardek. 
 



Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení  2/2 
 
K bodu 4 
Předseda seznámil komisi s úvahami o pořízení stroje pro údržbu chodníků v obci a danou 
problematikou, kterou se na žádost starosty komise zabývá. Předseda vypracoval textovou 
dokumentaci, jejíž součástí jsou i nezávazné nabídky na jednotlivé stroje. Komise se z výše uvedeným 
dokumentem seznámila a ztotožňuje se s názorem předsedy. Textová dokumentace je přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 2/3 
 
K bodu 5 

- Během diskuse komise projednávala problematiku jmelí v obci. Předseda informoval o 
postupech a opatřeních prováděných obcí. Člen Miroslav Skarka vyjádřil nesouhlas s likvidací 
takto napadených stromů a nutností odborného řešení tohoto problému a upozornil na 
problémy se jmelím na ochranné zeleni v lokalitě obslužné komunikace po vrchy. Členka 
Aneta Kiszová nabídla možnost oborného poradenství v této problematice a možnost získání 
dotací k řešení problému jmelí ve spolupráci s firmou Damtax solution s.r.o. 
 

- Člen Miroslav Skarka vznesl připomínky k zimní údržbě v obci, upozorňoval na včasné 
odklízení sněhu a sledovaní přípovědi počasí, což by vedlo ke snížení spotřeby chemických a 
inertních posypů v obci 
 

- Člen Tomáš Berka navrhoval, pokud by to bylo možné uspořádat akci zaměřenou na výsadbu 
zeleně.  A také se dotazoval na reakci na zálohované kelímky na obecní akce. 
 

- Člen Miroslav Skarka vyjádřil znepokojení nad intenzitou chemického ošetřovaní komunikací 
a zpevněných ploch v průmyslové zóně Nošovice (HMMC) a možnosti ovlivnění spodních vod 
i v obci Dobrá. Člen Martin Tvardek doporučuje toto prověřit průzkumem spodních vod. 
 

- Předseda informoval komisi o prvním instalovaném koši na psí exkremty v parku a odalším 
rozšiřovaní těchto košů po obci, komise je schopna vytipovat případná další vhodná místa 
 

Hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 2/4 
 

 
K bodu 6 
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 3. 6. 2019 v 17:00 hod na obecním úřadě. 
Předseda ukončil jednání komise v 19:30. 
 
Zapsal: Pavel Peterek 

Předseda Komise 



          Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 

 
Usnesení 

z 2. jednání Komise pro kulturu a školství 
ze dne 25.3.2019 

 
 
2/1  schvaluje 
 Program 2. Jednání komise pro rozvoj obce a životní prostředí konaného dne 25.3.2019 
 
2/2 bere na vědomí 
 informaci o přípravě akce EKO Den 
 a ukládá 
 předsedovi komise zajistit věci potřebné ke konání akce dle bodu 3 zápisu č.2 jednání ze dne 
 25.3.2019 
 
2/3  navrhuje 

radě obce v případě nákupu stroje pro údržbu chodníků, zohlednit úvahu v příloze zápisu č.2 
 jednání ze dne 25.3.2019 

 
2/4 navrhuje 
 radě obce prověřit možnost zakoupení zálohovaných obecních kelímku na obecní akce (Velká 
 doberská) 
 
Zapsal: Pavel Peterek 

Předseda komise 


