
Zápis z jednání Komise  životního prostředí, konané dne 16.2.2015 

 

Přítomni : dle presenční listiny 

 

Program: 

 

1.Projednání návrhu finančních příspěvků  ve výši 15 000,-Kč na výměnu kotlů na tuhá paliva 

2.Návrh plánu práce komise pro rok 2015 

3. Ostatní, diskuze 

 

Ad1)Starosta obce přivítal úvodem členy komise a přednesl návrh  na vyplácení finančních 

příspěvků  ve výši 15 000,-Kč na výměnu starých typů prohořívacích kotlů na tuhá paliva. 

Mělo by se jednat o výměnu za  kotle odhořívací nebo zplyňovací, 4. emisní třídy.Podrobně 

vysvětlil jednotlivé způsoby hoření a výsledné efekty při odchodu spalin z komínového 

průduchu. 

 

Komise životní prostředí jednomyslně vyjádřila podporu tomuto záměru dle předloženého 

návrhu (včetně podmínek čerpání dotace) s tím, že se bude jednat o výměnu kotlů  pouze  

v oblastech, kde není možné napojení na zemní plyn.V rámci smlouvy o přidělení dotace 

doporučuje KŽP vložit klauzuli, aby v případě podezření, že příjemce dotace netopí 

povoleným palivem si obec vyhrazuje právo provádět namátkové kontroly a příjemce podpory  

pověřenému zástupci obce umožní vstup do nemovitosti a provedení  kontroly na místě.  

 

Ad2) Návrh plánu práce  na rok 2015 

 

1. problematika  čistoty ovzduší - v případě schválení zastupitelstvem obce spolupráce na 

přípravě podkladů pro poskytování dotací na výměnu kotlů ( viz. bod 1.) 

 

2. problematika odpadového hospodářství - příprava nové obecně závazné vyhlášky o 

nakládání s komunálním odpadem v obci, informace o provozování sběrného dvora, sběr 

bioodpadu v obci 

 

3. problematika vodního hospodářství a odpadních vod - aktuální informace o dotacích na 

kanalizaci, příprava možné prezentace o nutnosti napojení RD na obecní kanalizaci- 

článek do zpravodaje, příp. uspořádání veřejného jednání s občany. 

Cílem je předejít možným konfliktním situacím při napojování RD na vybudovanou 

obecní kanalizaci. 

  

4. problematika obecních komunikací a staveb - informace o plánovaných opravách 

komunikací v obci, příprava akcí do rozpočtu obce na rok 2016, aktuální informace 

stavebního úřadu o výstavbě v obci.   

Trvalý úkol po celý rok  -  sledování aktuálního stavu výstavby kanalizace v obci. 

Dále bude komise operativně projednávat úkoly zadané radou obce. 

 

Ad3) V  diskuzi bylo zmíněno využívání sběrného dvora odpadů, který je pro občany velkým 

přínosem. Komise přivítala možnost pořízení popelnice na bioodpad adresně k rodinným 

domům, přesto jednohlasně doporučuje RO ponechání hnědých  biokontejnerů ve stávajícím 

rozsahu bez omezení. 

 

Na závěr byla odsouhlašena forma zápisu z jednání komise  - tento bude jako v minulosti 

pořízen ručně při jednání komise, přepsán a po odsouhlašení předsedou komise rozeslán 

ostatním členům a předložen radě obce. 

 

Zapsala: Čempelová Taťána 


