Zápis č. 13
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,
Vlastimil Krejčí, Radka Krejčí, Pavel Alenka, Ing. Jan Koudelka

Omluveni:
Hosté: Zdeněk Rýzner, majitel Hranipex a.s.
Zapisovatel: Vlasta Kupilíková

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Bc. Přemysl Jež v 19,00 hodin uvítáním
přítomných zastupitelů a konstatoval, že informace o konání a programu zasedání byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce, a to
nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále uvedl, že
zastupitelstvo se sešlo v plném počtu a je tedy usnášeníschopné. Zápis z předchozího
zasedání byl řádně ověřen, není k němu námitek a je uložen k nahlédnutí na obecním
úřadě. Upravený (anonymizovaný) zápis byl zveřejněn na úřední desce obce a rovněž na
elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu.
Po zahájení zasedání přivítal starosta obce p. Zdeňka Rýznera ze společnosti Hranipex,
který se dostavil k projednání záměru obce, směnit se společností Hranipex a.s. pozemky,
na kterých by mohly vzniknout stavební parcely, a dále pozemky, které jsou v majetku
obce a jsou za oplocením společnosti Hranipex. Po vzájemné diskuzi se došlo k závěru, že
p. Rýzner je ochoten směnit pouze pozemky, které se nacházejí v areálu společnosti.
Pozemky, na kterých mohou v budoucnu vzniknout stavební parcely, prozatím směnit
nechce.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 13/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu
Starosta obce podal návrh na doplnění bodu č.12 – projednání rozpočtové změny č.4/2014.
Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Projednání poskytování příspěvku pro mikroregion Zálesí
Projednání ořezu stromu na parc.č. 401/44 v k.ú. Komorovice
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2015
Projednání zadání vyhotovení obecních symbolů (znak, prapor)
Projednání projektu „Sadové úpravy“ na akci Komorovice-Hranipex a.s.,
přístavba výrobní haly
10. Projednání provedení oprav a čištění obecních studní a vodojemu
11. Projednání poskytnutí příspěvku pro skupinu Swinging Chipses
12. Projednání rozpočtové změny č. 4/2014
13. Různé, diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 13/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení s posledního
zasedání. K usnesení č.12/5/2014 (poskytování příspěvku k životnímu jubileu), již byly
vyplaceny první příspěvky podle nových pravidel p. Honzl, p. Dománek a pí. Dománková.
K usnesení č. 12/6/2014 (přístavba Hranipex a.s.). Obec obdržela požadovaný projekt na
sadové úpravy. Vzhledem k špatně zvolenému druhovému složení bariérové zeleně, byl
projekt vrácen OK planu k přepracování. Opravený projekt je na probíhajícím zasedání
předložen ke schválení zastupitelstvu. V této souvislosti starosta uvedl, že se zúčastnil
kolaudace přístavby skladu společnosti Hranipex, kde přítomným zástupcům Hranipexu,

stavební firmy Strabag a pracovníkovi MěÚ Humpolec, stavebního úřadu p. Zadkovi
sdělil, jaké problémy řešila obec v souvislosti s touto výstavbou, a požádal přítomné, aby
brali obec jako dotčený subjekt, se kterým je třeba komunikovat. K usnesení č. 12/7/2014
(pronájem místnosti spol. O2) starosta byl telefonicky informován pracovníkem O2, že
v měsíci lednu 2015 proběhne schůzka na OÚ Komorovice, kde bude věc řešena. K
usnesení č. 12/8/2014 (vedení obecní kroniky) bylo jednáno s pí. Ottovou, která slíbila, že
kroniku do stanovené doby dopíše. K zájemcům o vedení obecní kroniky starosta uvedl,
že zájem projevila prozatím přítelkyně p. Koudelky nejml., která je v daném oboru
vystudovaná. Rozhodnutí o vedení kroniky projedná zastupitelstvo na příštím zasedání.
Občanům obce bylo formou SMS sděleno, že se zájemci o vedení kroniky mohou do
konce roku přihlásit na obecním úřadě.

5. Projednání poskytování příspěvku pro mikroregion Zálesí
Starosta obce seznámil zastupitele s proběhlou schůzí zástupců mikroregion Zálesí, kde
byl odsouhlasen příspěvek pro mikroregion Zálesí ve výši 7,- Kč za občana.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 13/3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku ve výši 7,- Kč za občana pro
mikroregion Zálesí.

6. Projednání ořezu stromu na parc. č. 401/44 v k.ú. Komorovice
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí p. Borkoviče st., bytem Komorovice č. 52,
kde žádá o povolení provedení ořezu vzrostlého stromu (jasanu), který je v majetku obce
Komorovice, na parc. č. 401/44 z důvodu ohrožení jeho staveb na zahrádce.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 13/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení ořezu stromu na parc.č. 401/44 v k.ú.
Komorovice. Ořez provede žadatel p. Borkovič na vlastní náklady a ořezané dřevo si
může ponechat. P. Borkovič rovněž zajistí úklid prostor.

7. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2015
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že je třeba do schválení rozpočtu pro rok 2015
odsouhlasit rozpočtové provizorium.

Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 13/5/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 1/12 rozpočtu
2014 na jeden měsíc.

8. Projednání zadání vyhotovení obecních symbolů (znak, prapor)
Starosta obce navrhl zastupitelům pořízení obecních symbolů (znaku a praporu).
K pořízení symbolů předložil starosta cenovou nabídku na vyhotovení od heraldika
Miroslava J. V. Pavlů, který obecní symboly vyhotovoval i pro okolní obce.
Zastupitelstvo rozhodlo, že se udělají 3-4 návrhy, z kterých bude vybrán ten nejvhodnější,
cena je stanovena na 12.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 13/6/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení obecních symbolů od Miroslava J. V. Pavlů za
stanovenou cenu 12.000,- Kč.

9. Projednání projektu „Sadové úpravy“ na akci Komorovice-Hranipex
a.s., přístavba výrobní haly
Starosta obce seznámil zastupitele s předloženým opraveným projektem sadových úprav
na stavební akci „Komorovice-Hranipex a.s., přístavba výrobní haly“ a navrhl jeho přijetí.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 13/7/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt „Sadových úprav“ na akci Komorovice-Hranipex
a.s., přístavba výrobní haly.

10. Projednání provedení oprav a čištění obecních studní a vodojemu.
Starosta obce seznámil zastupitele obce s proběhlým jednáním se zástupci společnosti
Voka, kteří pro obec spravují obecní vodovod. Při jednání byl vznesen starostou
požadavek na vypracování cenové nabídky na provedení vyčištění a oprav obecních studní
a vodojemu. Vyhotovená cenová nabídka na vyčištění vodohospodářských objektů obce
Komorovice je stanovena na 42.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 13/8/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od společnosti Voka na vyčištění
vodohospodářských objektů obce Komorovice.

11. Projednání poskytnutí příspěvku pro skupinu Swinging Chipses
Skupinou Swinging Chipses byla předložena žádost o poskytnutí příspěvku na činnost.
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a doporučilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování:
Pro: 6

Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka

Proti: 0
Zdržel se: 1 Ing. Koudelka

Usnesení č.13/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro skupinu Swinging Chipses ve výši 5.000,Kč.

12. Projednání rozpočtové změny č. 4
Zastupitelstvem obce byla projednána žádost o schválení rozpočtové změny č.4/2014.

Hlasování:
Pro: 7 Bc Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č.13/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2014.

13. Různé, diskuse

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 8. 1. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

