Zápis č. 7
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 22.6. 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. 7/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání a podal návrh na doplnění bodu č. 7
projednání inventarizační zprávy za rok 2014.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí na pozemku
parc.č.401/30 a 401/21 v k.ú. Komorovice ve prospěch obce Komorovice.
6. Projednání závěrečného účtu obce Komorovice za rok 2014.
7. Projednání inventarizační zprávy obce Komorovice.
8. Projednání účetní uzávěrky za rok 2014.
9. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na nátěr střechy kostela v Mladých
Břištích .
10. Projednání nové směrnice k oběhu účetních dokladů obce Komorovice.
11. Různé, diskuze.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.
K usnesení č.6/6/2015-provedení studie na revitalizaci jižní části centra obce Komorovice.
Starosta oslovil další společnosti a čeká na cenové nabídky.
K usnesení č. 5/5/2015 – oplocení studní je již hotovo. Bude provedeno ještě zpevnění
příjezdové cesty ke studni.
K usnesení č. 3/6/2015 – podvýbor pro heraldiku a vexilologii PČR PS dne 3. 6. 2015
doporučil udělení obecních symbolů naší obci předsedovi poslanecké sněmovny.

K usnesení č. 3/7/2015 po zdlouhavém jednání se zástupci společnost O2 bylo
domluveno, že O2 je připravena obci Komorovice vyplatit „nájemné“ ve výši 100.00,Kč, které bude hrazeno ročně po 10.000,- Kč na dobu 10 let. Smlouva bude po vyhotovení
předložena zastupitelstvu obce ke schválení.
K usnesení č. 5/7/2015 Starosta seznámil zastupitele s jednáním ohledně řešení sadových
úprav v areálu spol. Hranipex a.s., která mají oddělovat výrobní areál od obytné zóny –
situace stále není dořešena, čeká se na rozhodnutí stavebního úřadu, ale obec je zásadně
proti současně provedené výsadbě jinými, nevhodnými křovinami a porosty.

5. Projednání zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí na
pozemku parc.č.401/30 a 401/21 v k.ú. Komorovice ve prospěch obce
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:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení 6/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti inž. sítí na
pozemcích parc.č. 401/30 a 401/21 v k.ú. Komorovice majitele Jana Peška, bytem
Komorovice čp. 67 ve prospěch obce Komorovice.

6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s uběhnutím zákonné lhůty, po které může být schválen
závěrečný účet obce, a protože k závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky,
navrhl jeho schválení.
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 7/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Komorovice za rok 2014 bez výhrad.

7. Projednání inventarizační zprávy obce Komorovice za rok 2014
Starosta předložil zastupitelům inventarizační zprávu obce Komorovice za rok 2014 a
navrhl její schválení.
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č.7/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce Komorovice za rok 2014.

8. Projednání účetní uzávěrky obce Komorovice za rok 2014
Starosta oznámil zastupitelům, že proběhla zákonná lhůta, po které může být schválena
účetní uzávěrka obce za rok 2014. Protože přezkum hospodaření obce za rok 2014 byl bez
výhrad, navrhl schválit účetní uzávěrku obce „bez výhrad.“
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.7/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Komorovice za rok 2014.

9. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na nátěr střechy kostela
v Mladých Bříštích
Starosta seznámil zastupitele se žádostí P. Tutoky O. Pream z farnosti Mladé Bříště o
příspěvek na nátěr střechy kostela v Mladých Bříštích. Zástupce farnosti Mladé Bříště
žádá o částku 30.000,- Kč. Starosta s žadatelem hovořil a bylo domluveno, že obci
Komorovice bude předložena cenová nabídka od dodavatelské firmy a předpokládané
rozúčtování nákladů na jednotlivé obce spadající pod farnost. Dále, že případný příspěvek
bude obcí vyplacen až po provedené práci a doložení skutečných nákladů. Starosta
nicméně požádal zastupitele o přislíbení příspěvku žadateli.

Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příslib poskytnutí finančních prostředků na nátěr střechy
kostela v Mladých Břištích. Prostředky budou poskytnuty až po provedených opravách a
po doložení skutečně vynaložených prostředků.

10. Projednání nové směrnice k oběhu účetních dokladů obce Komorovice
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na schválení nové směrnice „Oběh účetních
dokladů obce Komorovice“. Zastupitelstvo po vzájemné diskuzi stanovilo nové finanční
limity.
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.7/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje novou směrnici „Oběh účetních dokladů obce Komorovice“.

11. Různé, diskuze
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nutností změny u poskytování příspěvků
z programu na Obnovu vzhledu obce. Nově je nutné ve věci postupovat dle novely zák. č.
250/2000 Sb.. Nově se bude jednat o dotaci a bude se muset postupovat v souladu se
zněním zák. 250/2000 Sb. tzn., že nejprve bude muset žadatel podat žádost o poskytnutí
dotace, žádost na nejbližším zasedání schválí, nebo neschválí zastupitelstvo obce,
následně bude s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která musí
být zveřejněna na stránkách obce a až po podepsání smlouvy může začít žadatel provádět
úpravy dle podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Po provedených úpravách bude
následovat vyúčtování dotace, doložení splnění podmínek a proplacení. Podmínky jinak
zůstávají stejné. Žádosti se budou moci podávat nejpozději do 30. 9. 2015.
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka, Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 7/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje nová pravidla pro poskytování dotací na opravu fasád a
plotů v obci Komorovice z Programu na obnovu vzhledu obce 2015.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 2. 7. 2015 ve 20. hodin (čtvrtek)
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

