Zápis č. 1
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 8. 1. 2015 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni: Věra Brambůrková
Hosté:

Bc. Jana Dománková

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 počtu šesti členů 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.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce podal návrh na doplnění bodu č. 13 – projednání pořízení sněhové frézy na
údržbu obecních chodníků.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání vedení obecní kroniky.
Projednání podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na
opravu místních komunikací.
7. Projednání místních poplatků pro rok 2015.
8. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce.
9. Projednání ukončení veřejné telefonní stanice v obci.
10. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015.
11. Projednání změny místní úpravy dopravního značení na místní komunikaci u
společnosti Hranipex a.s..
12. Projednání podání žádosti na Kraj Vysočina o doplnění zastávky autobusu spoje
č. 350030 Humpolec – Pelhřimov (cca.07,20 hod.) do středu obce.
13. Projednání pořízení sněhové frézy na údržbu obecních chodníků.
14. Různé, diskuze.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva

Starosta seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení s posledního zasedání.
K usnesení č. 13/4/2014 (ořez stromu žadatel p. Borkovič). V dané věci byl vznesen
požadavek p. Stanislava Dománka na to, zda se strom skutečně nachází na obecním
pozemku. Starosta zajistil bezplatné vytýčení sporné hranice. Podle katastrální mapy je dle
starosty strom jednoznačně na obecním pozemku. K usnesení č. 13/6/2014 (pořízení
obecních symbolů). Na obecním úřadě se uskutečnila schůzka s heraldikem p. Pavlů, který
přislíbil vyhotovení návrhů obecních symbolů v horizontu jednoho až dvou měsíců. K
usnesení č. 13/8/2014 (čištění obecních studní) starosta byl zástupci společnosti Voka
vyrozuměn, že čištění proběhne ještě v průběhu zimy.

5. Projednání vedení obecní kroniky

Starosta seznámil zastupitele s přihlášením dvou zájemců - slečny Bc. Jany Dománkové a
Bc. Terezy Šimonové. K rozhodnutí o novém kronikáři, je dle starosty třeba vidět, jak
bude vypadat skutečný zápis do kroniky. Z tohoto důvodu navrhuje, aby zájemkyně do
příští schůze vyhotovily návrh zápisu do obecní kroniky, ze kterého se pak vybere ten
lepší. Na jednání zastupitelstva byly pozvány obě zájemkyně, dostavila se Bc. Jana
Dománková. Bc. Tereza Šimonová se z důvodu studia omluvila, požadavek jí bude sdělen
dodatečně.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování návrhu zápisu do obecní kroniky
přihlášenými zájemkyněmi do příštího zasedání zastupitelstva.

6. Projednání podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Vysočiny na opravu místních komunikací

Starosta obce seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Vysočiny, kterou obec každoročně využívá. V tomto roce se jako nejvhodnější
ukazuje její využití na opravu místních komunikací.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Vysočiny na opravu místních komunikací parc.č. 61/1, 503/2 a 495/7, které jsou v majetku
obce Komorovice.

7. Projednání místních poplatků pro rok 2015
Starosta obce seznámil zastupitele s hospodařením obce, kdy příjmy obecního rozpočtu
dovolují uvolnit finanční prostředky na plné hrazení poplatků za občany u odpadu a
poplatku za psy. Z tohoto důvodu starosta navrhl zrušení od 1. 2. 2015 místních poplatků
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a dále místních poplatků ze psů. Občané by nadále platili pouze
poplatek za odběr vody tzv. vodné a stočné ve stejné výši jako v roce 2014.

Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 2. 2015 zrušení poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
dále místních poplatků ze psů.

8. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností schválení nové obecně závazné vyhlášky o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Nově musí být ve
vyhlášce řešen sběr kovu a biologického odpadu. V této souvislosti předložil návrh nové
obecně závazné vyhlášky, ve které je věc dle zákona řešena. Dále předložil návrh na
pořízení velkoobjemového kontejneru na biologický odpad a kontejneru na papír.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

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

Usnesení č. 1/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje nákup velkoobjemového kontejneru na biologický
odpad a kontejneru na papír.

9. Projednání ukončení veřejné telefonní stanice v obci
Starosta obce navrhl zrušení veřejné telefonní stanice v obci z důvodu její ne
využívanosti. O převod současného telefonního čísla nemají zájem ani obyvatelé domu
čp. 34, ve kterém je VTS zřízena.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

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

Usnesení č.1/7/2015
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zrušení provozu veřejné telefonní stanice v obci.

10. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Starosta předložil zastupitelstvu obce vypracovaný návrh rozpočtu obce na rok 2015,
který počítá s příjmy ve výši 3.003.600,- Kč., a výdaji ve výši 3.003.600,- Kč.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

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

Usnesení č.1/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2015 s příjmy ve výši
3.003.600,- Kč a výdaji ve výši 3.003.600,- Kč.

11. Projednání změny místní úpravy dopravního značení na místní
komunikaci u areálu firmy Hranipex
Starosta podal návrh na změnu místní úpravy dopravního značení na místní komunikaci u
společnosti Hranipex a.s., kde pravidelně parkují nákladní automobily, které zabraňují ve
výhledu při výjezdu z obce u vrat spol. Hranipex. Věc již byla konzultována s odborem
dopravy při MěÚ Humpolec. Na komunikaci bude po schválení umístěna dopravní značka
„zákaz zastavení“ a vodorovné dopravní značení „žlutá nepřerušovaná čára“.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

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

Usnesení č.1/9/2015
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou místní úpravy dopravního značení na místní
komunikaci u společnosti Hranipex a.s..

12. Projednání podání žádosti na Kraj Vysočina o doplnění zastávky
autobusu spoje č. 350030 Humpolec – Pelhřimov (cca 7,20 hod.) do středu
obce.
Starosta navrhl podání žádosti na Kraj Vysočina a společnost ICOM transport, a.s. o
doplnění zastávky školního ranního autobusu spoje č. 350030 Humpolec - Pelhřimov
v cca 7,20 hod. do středu obce z důvodu bezpečnosti občanů obce.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

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

Usnesení č.1/10/2015
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Kraj Vysočina a společnost ICOM
transport, a.s. o doplnění zastávky školního autobusu spoje č. 350030 Humpolec –
Pelhřimov v cca 7,20 hod. do středu obce.

13. Projednání pořízení sněhové frézy na údržbu obecních chodníků
Starosta podal návrh na pořízení sněhové frézy pro úklid a údržbu obecních chodníků u
zastávek autobusů.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

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

Usnesení č.1/11/2015
Zastupitelstvo obce schválilo nákup sněhové frézy a společnosti Mountfield za cenu
15.500,- Kč.

14. Různé, diskuze
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem Tříkrálové sbírky – bylo vybráno 7.911,- Kč

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 12. 2. 2015 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:
Bc. Přemysl Jež

ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Krejčí

Radka Krejčí

