Zápis č. 9
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 6. 8. 2015 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí, Pavel Alenka, Věra
Brambůrková, R. Krejčí

Omluveni:

Ing. František Vašák

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 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
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a R. Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce navrhl přítomným program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády u RD čp. 47.
Projednání zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch spol. E-ON na
parc.č. 520/2 v k. ú. Komorovice.
7. Projednání cenových nabídek na pořízení obecních symbolů.
8. Projednání cenové nabídky na zpracování Programu rozvoje obce Komorovice.
9. Projednání cenové nabídky na zpracování studie revitalizace jižní části centra
obce Komorovice.
10. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č.FV01184.0057 mezi Krajem
Vysočina a Obcí Komorovice na vytvoření nových webových stránek obce.
11. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce žadatele Střed, z.ú.
Třebíč, linka důvěry.
12. Projednání uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka dne 29. 8. 2015.
13. Projednání rozpočtové změny č. 2.
14. Různé, diskuze.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva

Starosta seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání. Na
základě předložených závěrečných vyúčtování byly vyplaceny dotace na opravy plotů RD
č. 9 a RD č. 43 usn. č.8/6/2015 a usn. č.8/5/2015 . Dále byl vyplacen příspěvek – dar SDH
Komorovice na uspořádání „dětského dne“ v naší obci.

5. Projednání žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády RD čp. 47.
Před samotným projednáním žádosti starosta předložil zastupitelstvu obce písemnost
„Oznámení o střetu zájmů“ podle § 83 odst. 2 zák. č. 128/200 Sb. o obcích. (viz. příloha
zápisu). Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce Komorovice
z programu na obnovu vzhledu obce 2015 na opravu fasády u RD čp. 47 žadatelů M. J. a
P. J., bytem Komorovice. Požadovaná částka 20.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:5 R. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:1 Bc. Jež

V.

Krejčí,

P.

Alenka,

Ing.

Koudelka,

V.

Brambůrková

Usnesení č. 9/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2015 ve výši 20.000,- Kč M. J. a P. J.,
bytem Komorovice na opravu fasády u RD čp. 47 v obci Komorovice, do 30. 11. 2015 ode
dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře místostarosta Ing. František Vašák.

6. Projednání zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch spol. E.ON
na parc.č. 520/2 v k. ú. Komorovice.
Starosta k bodu uvedl, že na poslední schůzi zastupitelstva byl záměr schválen, nikdo
nepodal na obec námitek a tak je možné záměr odsouhlasit.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 9/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemeni č.: JH-014330030469/001 mezi
Obcí Komorovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupená společností E.ON Česká republika,
s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ve věci služebnosti
energetického vedení na pozemku v majetku Obce Komorovice parc. č. 520/2 v k. ú.
Komorovice u stavby „Komorovice, Andresková – VN, TS, NN“.

7. Projednání cenových nabídek na pořízení obecních symbolů.

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami firem, které oslovil v souvislosti
s pořízením obecních symbolů. Vzhledem k tomu, že se ceny v položkách liší, bude pro
obec nejvýhodnější vybrat položky s nejnižší cenou od různých dodavatelů. Starosta
navrhl, aby se zastupitelstvo nejprve vyjádřilo k tomu, jaké předměty a v jakém počtu
budou pořízeny, a poté bude vybrán dodavatel příp. dodavatelé. Zastupitelstvo se
předběžně dohodlo na pořízení 1 ks smaltované tabule na budovu OÚ, 2 ks venkovních
obecních vlajek, 1 ks vlajky pro Sbor dobrovolných hasičů Komorovice, 3 ks uvítacích
hliníkových tabulí. Na stojany pro uvítací tabule starosta zajistí cenové nabídky. Na formě
upomínkových předmětů se symboly obce se zastupitelstvo dohodne na příštím zasedání.

8. Projednání cenové nabídky na zpracování Programu rozvoje obce
Komorovice.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou nechat vypracovat dokument „Program
rozvoje obce Komorovice“. Jedná se o strategický dokument obce, který na základě
názorů občanů a zastupitelů, řeší budoucí směřování rozvojových aktivit v obci. Bez
tohoto dokumentu obec nemůže žádat o dotace z národních dotačních programů (např.
dotace z ministerstev). Vzhledem k uvedenému starosta oslovil zástupce MAS Společnost
pro rozvoj Humpolecka, z. s., kteří pro obec vypracovali cenovou nabídku na vyhotovení
tohoto dokumentu (společnost v současné době tvoří dokument v obci Vystrkov). Nabídka
činí 25.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 9/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení strategického dokumentu – Program rozvoje obce
Komorovice. Dokument pro obec zpracuje Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s., se
sídlem Horní náměstí 300, Humpolec, IČ:26984423 za cenu 25.000,- Kč včetně DPH.

9. Projednání cenové nabídky na zpracování studie revitalizace jižní části
centra obce Komorovice.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s předloženými nabídkami. Nejlevnější nabídku na
zpracování studie revitalizace jižní části centra obce Komorovice předložila Ing. Petra
Tvarůžková, STROM-SPECI, s.r.o. Dobroutov 32, Polná.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková

Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.9/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení studie revitalizace jižní části centra obce
Komorovice od společnosti Ing. Petra Tvarůžková, STROM-SPECI, s.r.o., IČ:26962993
Dobroutov 32, Polná.

10. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č.FV01184.0057 mezi
Krajem Vysočina a Obcí Komorovice na vytvoření nových webových
stránek obce.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se smlouvou o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina
na vytvoření webových stránek obce.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.9/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. FV01184.0057 mezi Obcí
Komorovice a Krajem Vysočina na vytvoření nových webových stránek obce.
.

11. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce žadatele Střed,
z. ú. Třebíč, linka důvěry.
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí společnosti Střed Třebíč, linka důvěry o
příspěvek na činnost. Starosta navrhl zastupitelstvu obce žádost zamítnout s tím, že obec
poskytne finanční příspěvek rodičům vážně nemocných dětí Františka a Vítka Hypšových
z Rynárce. Obecní úřad uspořádal dne 8. 8. 2015 letní prázdninovou zábavu na hřišti u
koupaliště. Dobrovolné vstupné, které bylo na místě vybráno na vážně nemocné děti
(4.750,- Kč) navrhuje navýšit příspěvkem obce na celých 10.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.9/8/2015
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o poskytnutí dotace spol. Střed, z. ú. Třebíč, linka
důvěry a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku – daru ve výši 10.000,- Kč rodičům
vážně nemocných dětí Františka a Vítka Hypšových z Rynárce pro potřeby dětí.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy.

12. Projednání uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka dne 29. 8.
2015.
Starosta navrhl zastupitelstvu obce uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka
v Českých Budějovicích dne 29. 8. 2015. Obec uhradí náklady na dopravu.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č.9/9/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání zájezdu na výstavu Země živitelka do Českých
Budějovic dne 29. 8. 2015. Obec uhradí náklady na dopravu.

13. Projednání rozpočtové změny č. 2.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtové změny č. 2.
Hlasování:
Pro:6
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, V. Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.9/10/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.

14. Různé, diskuse
Starosta seznámil zastupitelstvo se situací kolem osazování vodoměrů v obci. Zároveň
informoval o zkouškách funkčnosti požárních hydrantů v obci a hlavních uzávěrů na
vodovodním řádu. Dále zastupitelstvo seznámil s probíhajícími pracemi na autobusových
zastávkách na sil. I/34.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 3. 9. 2015 (čtvrtek) ve 20,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:
Bc. Přemysl Jež

ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Krejčí

Radka Krejčí

