
Zápis 
z 3. jednání 

Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 
konaného dne 3.6.2019 

Přítomni: 

Pavel Peterek 
Martin Tvardek 
Tomáš Berka 
Čestmír Jež 
Miroslav Skarka 
Aneta Kiszová 
Markéta Hlawiczková 
 
Omluveni: 

Vojtěch Mališ  
Taťána Ujházy 
Petra Snášelová 
Vlastimil Urbanec 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Schválení programu jednání 
3. Obecní mobilní aplikace 
4. Návrh na vybudování dětského hřiště v parku u kostela 
5. Den rajčat 
6. Diskuse 
7. Závěr 

K bodu 1 
Jednání zahájil předseda komise v 17:00. 
 
K bodu 2 
Předseda komise představil návrh programu 
Komise schvaluje program jednání. 
 
Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 3/1 
 
K bodu 3 
Předseda komise představil komisi jednotlivé nabídky z průzkumu trhu provedeného pracovní 
skupinou a seznámil komisi se závěry a doporučeními pracovní skupiny (tyto jsou přílohou zápisu). 
Komise se s názory pracovní skupiny ztotožnila a doporučuje předat dále radě obce ke zvážení. 
 
Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 



Bylo přijato usnesení č. 3/2 
K bodu 4 
Předseda komise představil návrh vybudovat v parku u kostela hřiště pro předškolní děti. Předseda 
připraví do příštího jednání předběžný návrh hřiště k diskusi. 
 
Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 3/3 
 
K bodu 5 
Člen komise představil akci Den rajčat v Dobré která se bude konat ve dnech 14-15.8.2019 v hasičské 
zbrojnici. Předseda má za úkol zajistit zapůjčení obecního projekčního plátna a dataprojektoru pro 
potřeby akce. 
 
Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 3/4 
 
K bodu 6 

- Podzimní termín pro akci EkoDen byl stanoven na 12.10.2019 
 

- Člen Tomáš Berka navrhuje umístit odpadkový koš v lokalitě řeky Morávky u Kačabaru 
v místě kde je břeh upraven betonovými stupni. Je zde zvýšený pohyb lidí, kteří tráví čas u 
řeky a odpadky se zde povaluji po zemi. 
 

- 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. 
 
 

Hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 3/5 
 

 
K bodu 6 
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 16. 9. 2019 v 17:00 hod na obecním úřadě. 
Předseda ukončil jednání komise v 18:00. 
 
Zapsal: Pavel Peterek 

Předseda Komise 

 

 

 
 
 



 
Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 

 
Usnesení 

z 3. jednání Komise pro kulturu a školství 
ze dne 3.6.2019 

 
 
3/1  schvaluje 
 Program 2. Jednání komise pro rozvoj obce a životní prostředí konaného dne 25.3.2019 
 
3/2 bere na vědomí 
 informaci o průzkumu trhu s mobilními aplikacemi pro obce  
 a navrhuje radě obce 
 projednání nabídky aplikace hašení rozhlasu případně aplikace česká obec 
 
3/3  ukládá 

Předsedovi komise připravit předběžný návrh dětského hřiště na příští jednání komise 
 

3/4 bere na vědomí 
 Informaci o přípravě akce Den rajčat V Dobré 
 
3/5 bere na vědomí 
 Informaci o termínu akce EKO DEN podzim 2019 
 navrhuje 
 umístění odpadkového koše v lokalitě u Kačabaru 
 žádá radu obce 
 o vyjádření se k problematice zálohovaných kelímků 
 
Zapsal: Pavel Peterek 

Předseda komise 


