Zápis č. 8
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 2.7. 2015 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni: -Zapisovatel: Vlasta Kupilíková

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Bc. Přemysl Jež ve 20,00 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 sedmi 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:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 8/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce seznámil zastupitele s programem jednání a podal návrh na stáhnutí
z jednání bodu č. 7 (projednání cenových nabídek na pořízení obecních symbolů)
z důvodu neobdržení všech cenových nabídek a dále podal návrh doplnění bodu č. 7
projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu oplocení u RD čp. 43, bodu č. 8
projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády u RD čp. 9 a bodu č. 10
projednání zřízení věcného břemen služebnosti č.:JH-014330030469/001 ve prospěch
spol. E-ON na parc.č. 520/2 v k. ú. Komorovice.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády u RD čp. 14.
6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády u RD čp. 33.
7. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu plotu u RD čp. 43.
8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu plotu u RD čp. 9.
9. Projednání poskytnutí příspěvku na dětský den v Komorovicích.
10. Projednání záměru zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch spol. E-ON
na parc.č. 520/2 v k. ú. Komorovice.
11. Různé, diskuse.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 8/2/2015
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.6/6/2015 - provedení studie na revitalizaci jižní části centra obce
Komorovice oslovil starosta i další firmy. Po obdržení všech nabídek bude zastupitelstvem
vybrána nejvhodnější.
K usnesení č.5/7/2015 Hranipex- rozšíření skladovacího objektu II. etapa - stavební úřad
rozhodl o zastavení stavby a následně vydal povolení opět pouze k předčasnému užívání
do 31. 12. 2015. V rámci předčasného užívání stavby bude požádáno o povolení změny

stavby před dokončením, která se týká sadových úprav, obec bude nadále trvat na
současném platném projektu sadových úprav, který naplňuje podmínky územního plánu
obce tj. bariérová a izolační zeleň.

5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády u RD čp. 14.
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce Komorovice z programu na
obnovu vzhledu obce 2015 na opravu fasády u RD čp. 14 žadatele J. K., bytem
Komorovice. Požadovaná částka 20.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že žádost splňuje všechny
formální náležitosti, navrhl starosta její schválení.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:1

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

Usnesení č.8/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2015 ve výši 20.000,- Kč J. K., bytem
Komorovice na opravu fasády u RD čp. 14 v obci Komorovice, do 30. 11. 2015 ode dne
uzavření smlouvy.

6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády u RD čp. 33.
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce Komorovice z programu na
obnovu vzhledu obce 2015 na opravu fasády u RD čp. 33 žadatele P. Č., bytem
Humpolec. Požadovaná částka 8.193,-Kč. V minulosti byl žadateli již vyplacen příspěvek
v daném programu na opravu fasády ve výši 11.807,- Kč. Do vyčerpání maximálně
možného příspěvku zbývá požadovaných 8.193,- Kč. Vzhledem k tomu, že žádost splňuje
všechny formální náležitosti, navrhl starosta její schválení.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.8/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2015 ve výši 8.193,- Kč P. Č., bytem
Humpolec na opravu fasády u RD čp. 33 v obci Komorovice, do 30. 11. 2015 ode dne
uzavření smlouvy.

7. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu oplocení u RD čp. 43.
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce Komorovice z programu na
obnovu vzhledu obce 2015 na opravu oplocení u RD čp. 43 žadatelů J. N. a M. K., oba
bytem Komorovice. Požadovaná částka 10.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že žádost splňuje
všechny formální náležitosti, navrhl starosta její schválení.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.8/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2015 ve výši 10.000,- J. N. a M. K., oba
bytem Komorovice na opravu oplocení u RD čp. 43 v obci Komorovice, do 30. 11. 2015
ode dne uzavření smlouvy.

8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu oplocení u RD čp. 9.
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce Komorovice z programu na
obnovu vzhledu obce 2015 na opravu oplocení u RD čp. 9 žadatele J. H, bytem
Komorovice. Požadovaná částka 10.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že žádost splňuje všechny
formální náležitosti, navrhl starosta její schválení.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.8/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2015 ve výši 10.000,- Kč J. H., bytem
Komorovice na opravu oplocení u RD čp. 9 v obci Komorovice, do 30. 11. 2015 ode dne
uzavření smlouvy.

9. Projednání poskytnutí příspěvku na dětský den v Komorovicích.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH Komorovice o poskytnutí „příspěvku“
finančního daru na pořádání dětského dne v Komorovicích dne 4. 7. 2015 ve výši 10.000,Kč.

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

Usnesení č. 8/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro SDH Komorovice na
pořádání dětského dne v Komorovicích dne 4. 7. 2015 ve výši 10.000,- Kč.

10. Projednání záměru zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch
spol. E-ON na parc.č. 520/2 v k. ú. Komorovice.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrských sítí č.: JH-014330030469/001 ve prospěch spol. E-ON
Distribuce, a.s. na parc.č. 520/2 v k.ú. Komorovice, která je ve vlastnictví obce
Komorovice. Uvedené se týká stavby „Komorovice, Andresková – VN, TS, NN“.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 8/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských
sítí dle návrhu smlouvy č.: JH-014330030469/001 ve prospěch spol. E-ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na parc.č. 520/2 v k.ú.
Komorovice, která je ve vlastnictví obce Komorovice.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 6. 8. 2015 ve 20. hodin (čtvrtek)
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

