Zápis z jednání výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 2.10.2019
Přítomni dle presenční listiny
Program:
1) Stav ovzduší v obci
2) Environmentální výchova v ZŠ a MŠ Dětmarovice
3) Příprava rozpočtu na r. 2020 – návrhy
4) Doplnění a aktualizace OZV o nakládání s odpady a vytvoření hlukové vyhlášky
5) OZV o chovu a pohybu psů
6) Různé
Program byl schválen jednomyslně.
Zápis:
Ad1) Členy výboru bylo konstatováno, že odebíráním BIO odpadu od občanů ve SD a pomocí
popelnic a kontejnerů došlo v obci k výraznému snížení spalování suchého listí a rostlinných
zbytků na venkovních ohništích.
Usnesení: Výbor doporučuje zjistit u svozové firmy možnosti přistavení velkoobjemných
kontejnerů na listí do okrajových částí obce – na Glembovec u bývalého obchodu, na Zálesí u
Rumcajse a na Olmovec pod p. Kiku ( obecní plocha). Důležité je dodržovat čistotu BIOodpadu
občany
Ad2) Vedení ZŠ a MŠ Dětmarovice bylo požádáno o předložení environmentální koncepce
ve škole. Tato koncepce byla doručena a ing. Badurová ji přečetla členům výboru.
Mgr. Duda konstatoval, že na každé škole je jmenovaný koordinátor environmentální výchovy
a ta se prolíná napříč schváleným výchovným programem každé školy.
Ing. Badurová - konstatovala, že z této koncepce není zřejmé, kdo je koordinátorem
environmentální výchovy ve škole a nejsou zde jasně dané cíle.
Usnesení: Výbor požaduje upřesnit cíle environmentální výchovy ve škole.
Ad3) Ing. Badurová sdělila výboru, že se v současnosti připravuje návrh rozpočtu obce pro rok
2020 a pokud by měl kdokoliv z členů výboru námět pro zařazení do návrhu rozpočtu, může
ho zaslat na adresu ekolog@detmarovice.cz nebo přímo na ni.
Bc.Popiolková Kaděrová navrhla zařadit do návrhu opravu povrchu místní komunikaci u
vysílače za Vilczkovým kopcem.
Ad4) Výbor byl seznámen s návrhem OZV o regulaci hlučných činností.
Mgr. Duda je proti přijímání dalších omezujících vyhlášek. Chování občanů by mělo vycházet
ze zdravého rozumu a vzájemné tolerance.
V konceptu OZV bylo navrženo omezit práci spojenou s používáním hlučných nástrojů.
Výbor hlasoval takto:
SO a státní svátky omezení od 18.00 do 22.00 – hlasovali 5 pro, 1 se zdržel
Neděle od 6.00 do 22.00 - hlasovali pro 3 členové , 3 proti a 1 se zdržel.
OZV o nakládání s odpady - aktualizovat podle rozšíření přidaných separačních míst a doplnit
zákonnou povinnost odevzdávání jedlých tuků a olejů na SD.
Ad5) Ing. Badurová seznámila výbor s novou zákonnou povinností čipování psů do konce roku
2019 a konstatovala nutnost vypracování aktuální verze stávající vyhlášky. Koncept nové

vyhlášky podle metodiky ministerstva bude příslušným pracovníkem úřadu předložen
v prosinci na zastupitelstvu obce.
Výbor bere informaci na vědomí.
Dále bylo konstatováno, že OKD, a.s. dodala v souladu se Střednědobou dohodou mapu
porubů, která byla předložena členům výboru.
Ing. Kamila Badurová
předseda výboru

Zapsala: T.Čempelová
11.10.2019

