
Zápis 
z 4. jednání 

Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 
konaného dne 16.9.2019 

Přítomni: 

Pavel Peterek 
Martin Tvardek 
Tomáš Berka 
Vojtěch Mališ  
Petra Snášelová 
 
Omluveni: 

Čestmír Jež 
Taťána Ujházy 
Vlastimil Urbanec 
Miroslav Skarka 
Aneta Kiszová 
Markéta Hlawiczková 
 
Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Schválení programu jednání 
3. Kontrola usnesení ze 3. jednání 
4. EKO den podzim 2019 
5. Výsledky mobilní aplikace 
6. Den rajčat 
7. Spolupráce komise na akcích ZŠ 
8. Diskuse 
9. Závěr 

 

K bodu 1 
Jednání zahájil předseda komise v 17:05. 
 
K bodu 2 
Předseda komise představil návrh programu 
Komise schvaluje program jednání. 
 
Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/1 
 
 
 
 



 
K bodu 3 
 
Usnesení 
Č. 3/3  komise ukládá 
Předsedovi komise připravit předběžný návrh dětského hřiště na příští jednání komise 
Trvá 
 
Usnesení  
Č. 3/5 navrhuje 
umístění odpadkového koše v lokalitě u Kačabaru 
realizováno v průběhu září-října pracovníky OÚ 
 
 žádá radu obce 
o vyjádření se k problematice zálohovaných kelímků 
předseda sdělil komisi stanovisko rady obce k dané problematice 
 
Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/2 
 
K bodu 4 
Ekoden podzim 2019 se bude konat v sobotu 5.10.2019 od 9:00 do 12:00 (v případě nepřízně počasí 
se akce přesouvá na 12.10.2019). Občerstvení, ochranné pomůcky a pytle na odpad zajistí předseda 
komise.  
 
Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/3 
 
K bodu 5 
Předseda komise seznámil komisi se závěry ohledně akce mobilní aplikace. Byla vybrána aplikace 
hlášení rozhlasu. Aplikace je již v provozu a je možno se do ní přihlásit. 
 
Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/4 
 
K bodu 6 
Předseda informoval komisi o průběhu akce Den rajčat v Dobré. 

 
Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/5 
 

 
 
 
 



K bodu 7 
Předseda přednesl návrh paní Hanky Velčovské na spolupráci komise a ZŠ při akcích zaměřených na 
ekologii a životní prostředí. Komise by poskytla finanční podporu na odměny a pomůcky na tyto akce. 
Předseda navrhuje zařadit do programu akcí první akci Sběr papíru Podzim 2019 a pokrátit rezervu 
rozpočtu komise viz příloha č.1. Další akce ZŠ budou již zařazeny do plánu akcí komise pro příští rok. 
 
Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/6 
 
K bodu 8 
Diskuse: 

- Člen komise Tomáš Berka podal návrh na příští pořádání akce EkoDen v odpoledních 
hodinách s bohatším občerstvením pro účastníky např. možnost opečení párku. Tuto 
možnost bude komise pro příště zvažovat. 
 

- Člen komise Martin Tvardek se dotazoval na možnosti posílení počtu kontejnerů na plasty 
v lokalitě školního hřiště a školní jídelny, anebo případné zvýšení počtu stanovišť kontejnerů 
na separovaný odpad jinde po obci 
 

Hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Bylo přijato usnesení č. 4/7 
 
K bodu 9 
Příští jednání komise se uskuteční v po 25.11.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ dveře č.18. 
Předseda ukončil jednání komise v 18:10. 
 
Zapsal: Pavel Peterek 

Předseda Komise 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 

 
Usnesení 

z 4. jednání Komise pro rozvoj obce a životní prostředí 
ze dne 16.9.2019 

 
 
4/1  schvaluje 
 Program 4. Jednání komise pro rozvoj obce a životní prostředí konaného dne 25.3.2019 
 
4/2 bere na vědomí 
 Kontrolu usnesení ze 3. jednání 
 
4/3  bere na vědomí 
 Informaci o přípravě akce EkoDen podzim 2019 

 
4/4 bere na vědomí 
 Informaci o výsledcích akce Mobilní aplikace 
 
4/5 bere na vědomí 
 Informaci o průběhu akce Den rajčat v Dobré 
 
4/6 bere na vědomí 

Žádost o finanční spolupráci na akcích pořádaných ZŠ, zaměřených na ekologii a životní 
prostředí 

 navrhuje 
 Dodatečné zařazení akce Sběr papíru podzim 2019 do plánu akcí pro rok 2019. 
 žádá radu obce 
 O schválení doplněného lánu akcí dle přílohy č.1 
 
4/7 bere na vědomí 
 Návrh člena T. Berky na úpravu programu Eko dne pro příští termíny 
 žádá  
 odbor správy majetku a investic o vyjádření se k dotazu člena M. Tvardka 
 
 
 
Zapsal: Pavel Peterek 

Předseda komise 


