
Usnesení výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ze dne  25.8.2021 

 

Přítomni: Badurová K., Šelong J., Szwarc B.,  E.Lazarová,  Popiolková J. 

Tománková T., Duda M. - omluveni  

Jakubec P., Kovář R. - nepřítomni  

viz.presenční listina 

 

Program:  

1) návrhy OZV o místním poplatku za komunální odpad a OZV stanovující systém nakládání 

s komunálním odpadem v obci, 

2) žádost Diama s.p. na ukončení Střednědobé dohody, uzavřené v roce 2016 mezi obcí 

Dětmarovice a OKD, a.s.  

3) návrhy do rozpočtu obce pro rok 2022 

 

Program byl schválen jednomyslně. 

 

Ověřovatelem zápisu byl navržen a  jednomyslně schválen p.Jaroslav Šelong. 

 

 

Ad bod1)  

Předsedkyně výboru ing. Badurová seznámila členy s návrhy OZV o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství a OZV o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci, které byly vypracovány v souladu s novou legislativou odpadového 

hospodářství. Nový zákon o odpadech č. 541/2020Sb., zavádí povinnost plateb za odpad pouze 

formou místních poplatků dle zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích. Návrhy OZV byly 

zaslány na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV a odsouhlaseny. V září budou 

předloženy ke schválení zastupitelstvu obce. 

 

Usnesení: 

Výbor bere na vědomí návrhy obou OZV. 

 

Pro: Badurová K., Šelong J., Szwarc B.,  E.Lazarová,  Popiolková J. 

Proti: 0 

 

Ad2) Výbor projednal žádost Diama s.p. na ukončení Střednědobé dohody, uzavřené v roce 

2016 mezi obcí Dětmarovice a OKD, a.s., a má obavy, že se stále mohou v katastru obce 

projevit  vlivy z doznívající hornické činnosti, které bude potřeba řešit.  

 

Usnesení: 

Výbor nedoporučuje předčasně ukončit Střednědobou dohodu, uzavřenou v roce 2016 mezi 

obcí Dětmarovice a OKD, a.s. na období 2016 - 2023 . 

 

Pro: Badurová K., Šelong J., Szwarc B.,  E.Lazarová,  Popiolková J. 

Proti: 0 

 

 

Ad3) Návrhy do rozpočtu obce 2022 –  

- požadavek MUDr. Lazarové opravit povrch komunikace 

od RD p. Velšara k RD p.Vašuta, u RD p. Velšara vyměnit vývěsní tabuli za uzamykatelnou 

prosklenou skříň 



- požadavek p. Szwarce opravit popraskaný povrch komunikace na Glembovci od 

obchodu směrem dolů 

 

Usnesení:  

Výbor doporučuje  zahrnout uvedené požadavky do rozpočtu obce 2022. 

 

Pro: Badurová K., Šelong J., Szwarc B.,  E.Lazarová,  Popiolková J. 

Proti: 0 

 

 

1.9.2021 

Zapsala: Taťána Čempelová 

 

 

 

Jaroslav Šelong, ověřovatel zápisu,v.r. 

   

 

Kamila Badurová, předseda výboru,v.r.   

 

 

 


