Zápis č. 8/2016
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 4. 8. 2016 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Pavel Alenka

Omluveni:

Ing. František Vašák, Radka Krejčí, Ing. Jan Koudelka

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 4 členů a je tedy usnášeníschopné. Nepřítomní
zastupitelé se řádně a včas z jednání zastupitelstva omluvili. 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 Pavla Alenku
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 8/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Pavla Alenku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání.
Starosta podal návrh na doplnění bodu č. 9 – Projednání žádosti spol. E-on o odprodeji
části pozemku k. č. 401/40, k.ú. Komorovice.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání žádosti Jany Peškové a Jiřího Peška o dotaci z rozpočtu obce
z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu fasády RD č. 6.
6. Projednání vedení obecní kroniky.
7. Projednání cenových nabídek na osázení rostlinami ostrůvku na křižovatce ve
středu obce.
8. Projednání uspořádání zájezdu do ZOO Praha a na výstavu Země živitelka do
Českých Budějovic.
9. Projednání žádosti spol. E-on o odprodeji části pozemku k. č. 401/40, k.ú.
Komorovice.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 8/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Starosta obce seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního
zasedání.

5. Projednání žádosti J.P. a J.P. o dotaci z rozpočtu obce z Programu na
obnovu vzhledu obce 2016 na opravu fasády RD čp. 6.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí J.P. a J.P., bytem Komorovice čp. 6 o
dotaci na opravu fasády RD čp. 6. Požadovaná částka 20.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka, V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 8/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2016 ve výši 20.000,- Kč s J. P. a J. P.,
bytem Komorovice čp. 6, na opravu fasády u RD čp. 6 v obci Komorovice, do 30. 11.
2016 ode dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře starosta Bc. Přemysl Jež.

6. Projednání vedení obecní kroniky.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Komorovice s tím, že se prozatím nenašel
zájemce o vedení obecní kroniky. Vzhledem k tomu, že není dle starosty možné, aby
nebyla vedena kronika obce, požádal paní Naděždu Ottovou, bývalou kronikářku, zda
by nadále nebyla ochotna vést obecní kroniku, za stejných podmínek. Paní Ottová
s nabídkou souhlasila. Do doby, než se najde nový kronikář, povede tedy kroniku obce
paní Naděžda Ottová.
Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka, V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 8/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje vedením obecní kroniky paní Naděždu Ottovou,
Komorovice čp. 45.

7. Projednání cenových nabídek na osázení rostlinami ostrůvku na
křižovatce ve středu obce.
Starosta seznámil zastupitele s obdrženými cenovými nabídkami na osázení ostrůvku
na křižovatce ve středu obce. Dále navrhl, že by pro obec bylo nejvýhodnější provést
výsadbu rostlin vlastními silami (p. Musil). Výsadbu provést dle návrhu p. Březíka.
Dodavatel rostlin bude vybrán dle nejnižší nabídky.
Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka, V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 8/5/2016
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje návrh starosty na osázení ostrůvku na
křižovatce ve středu obce s tím, že se dle plánu zahradníka p. Březíka nakoupí
rostliny a p. Musil je během října zasadí.

8. Projednání uspořádání zájezdu do ZOO Praha a na výstavu Země
živitelka do Českých Budějovic.
O zájezd pro děti a rodiče do ZOO v Praze je velký zájem, proto se dle plánu v sobotu
6. 8. 2016 tento zájezd uskuteční. Zájem o zájezd na Zemi živitelku je prozatím
malý, podle dalšího zájmu se rozhodne, jestli se uskuteční.

Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka, V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 8/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zájezd do ZOO v Praze a dle zájmu i zájezd do Č.
Budějovic na Zemi živitelku.

9. Projednání žádosti spol. E-on o odprodeji části pozemku k. č.
401/40, k. ú. Komorovice.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí firmy E. ON o prodej části pozemku parc.č.
401/40 v k.ú. Komorovice. Jedná se o pozemek, kde stojí trafostanice, cca 18 m2.
Hlasování:
Pro:4
Bc. P. Jež, V. Brambůrková, P. Alenka, V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 8/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 401/40 v k.ú.
Komorovice za cenu 200,- Kč/m2.

Různé, diskuze.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 8. 9. 2016 od 20.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Pavel Alenka

