
Usnesení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne 18.11.2020 

 

Přítomni: Badurová K., Jakubec P., Popiolková J., Tománková T., Szwarc B., E.Lazarová, Kovář R., 

Duda M.,  

viz. presenční listina  

 

Program:  

1) Příprava plánu práce na rok 2021 

2) Příprava OZV č.4/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálu 

v obci 

3) problematika odpadového hospodářství v obci 

 

Program byl schválen jednomyslně. 

 

Ověřovatelem zápisu byl navržen a jednomyslně schválen p. Martin Duda. 

 

Ad bod 1)  

Plán práce pro rok 2021 

Výbor pro životní prostředí a hornickou činnost (dále jen „výbor“) bude pravidelně zasedat 

min. 1 x za 3 měsíce, a to ve vazbě na jednání obecního zastupitelstva. Mimo plánované termíny 

se bude výbor scházet mimořádně z důvodu neodkladného projednání požadavků správního 

řízení, a to k přípravě stanovisek pro jednání obecního zastupitelstva, popř. stavebního úřadu. 

Březen 2021 

 problematika odpadového hospodářství  

 různé,  

Červen 2021 

 kontrola úkolů z minulého výboru, 

 problematiky hornické činnosti 

 různé, 

Září 2021 

 kontrola úkolů z minulého výboru, 

 problematika ovzduší na území obce, 

 příprava rozpočtu obce, 

 různé, 

Listopad 2021 

 kontrola úkolů z minulého výboru, 

 projednání problematiky odpadních vod, 

 příprava plánu práce výboru na rok 2022,  

 různé. 

Bude předložen v prosinci 2020 ke schválení ZO. 

 

Usnesení: 

Výbor souhlasí s návrhem plánu práce na rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu obce Dětmarovice tento 

plán práce schválit. 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

Ad bod2) 

Byl předložen návrh nové  OZV č.4/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 

rostlinných materiálu v obci dle pokynů ministerstva vnitra a dle zaslaného vzoru. 



 

Usnesení: 

Výbor souhlasí s návrhem OZV č.4/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 

rostlinných materiálu v obci a doporučuje Zastupitelstvu obce Dětmarovice tuto OZV schválit . 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

Ad3) Členy výboru bylo oznámeno, že provozovatel Dělnického domu sype odpad z kuchyně do 

separačních kontejnerů se sklem.  

 

Usnesení: 

Výbor žádá prošetřit situaci a nařídit nájemci Dělnického domu uzavřít smlouvu na svoz komunálního 

odpadu se svozovou firmou. 

 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

 

Kamila Badurová, předseda výboru v.r.  

Martin Duda, ověřovatel zápisu   v.r. 

 

 

 

 

2.12.2020 

   

 


