Zápis č. 9/2016
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 8. 9. 2016 ve 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:

Vlastimil Krejčí

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 6 členů a je tedy usnášeníschopné. Nepřítomný
zastupitel p. Krejčí se řádně a včas z jednání omluvil. 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 Pavla Alenku a Radku Krejčí, zapisovatelem
Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Pavla Alenku a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu.
Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání o body č. 9 – Projednání žádosti
Miluše a Jana Koudelkovi, Komorovice 16 o prodej pozemků, bod. č. 10 - Projednání
nabídky od společnosti AZ Tower na vydání PENB obecního úřadu čp. 50 a bod č.11 Objednání kontejneru na velkoobjemový odpad.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání žádosti o poskytnutí finanční podpory na „Vystrkovskou stezku
odvahy 2016“.
6. Projednání žádosti spol. E-on o odprodej části pozemku parc.č. 401/40, k.ú.
Komorovice.
7. Seznámení se situací kolem nově budovaného posilovacího zdroje pitné vody.
8. Projednání rozpočtové změny č. 4.
9. Projednání žádosti manželů Miluše a Jana Koudelkových, Komorovice 16 o
prodej pozemků.
10. Projednání nabídky od společnosti AZ TOWER na vydání PENB.
11. Objednání kontejneru na velkoobjemový odpad.
Různé, diskuze.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/2/2016
Zastupitelstvo 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 o poskytnutí finanční podpory na „Vystrkovskou
stezku odvahy 2016“.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Markéty Šimůnkové a Simony Dalíkové o
poskytnutí finanční podpory na „Vystrkovskou stezku odvahy 2016“ ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Markétě
Šimůnkové a Simoně Dalíkové na „Vystrkovskou stezku odvahy 2016“. Starosta obce
uzavře s žadateli darovací smlouvu.

6. Projednání žádosti společnosti E-on o odprodej části pozemku parc.č.
401/40 v k.ú. Komorovice.
Starosta uvedl, že záměr prodeje části pozemku parc.č. 401/40 v k.ú. Komorovice byl
řádně zveřejněn po stanovenou dobu 15-ti dnů. Vzhledem k tomu, že nikdo jiný
neprojevil zájem o koupi pozemku je možné schválit prodej.

Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 401/40 v k. ú. Komorovice
společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400 zastoupená společností: E.ON Česká
republika, s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za cenu 200,Kč/m2. Skutečná výměra prodávaného pozemku bude stanovena po zpracování
geometrického plánu. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

7. Seznámení se situací kolem nově budovaného posilovacího zdroje pitné
vody
Starosta obce seznámil zastupitele se situací kolem nově budovaného zdroje pitné vody.
Byl proveden průzkumný hlubinný vrt o hloubce cca. 76 m. Při následné čerpací zkoušce
došlo k nežádoucímu odčerpání vody ze stávající obecní studně, která mimo jiné také
výhradně zásobuje pitnou vodou samotu Na Lipovkách. Vzhledem k tomu, že společnost
Štechr garantovala, že stávající zdroj nebude ohrožen, starosta firmu vyzval, aby navrhla
možné řešení. Obyvatelé samoty Na Lipovkách byli tímto již několikrát bez pitné vody.
Obec Komorovice nemá vzhledem k dočerpávání pitné vody od spol. Voka s dodávkami

vody pro obyvatele problém. Situace bude intenzivně řešena. Stávající stav je pro obec
nepřijatelný a není možné ve věci dále postupovat. Případné náklady vzniklé z náhradní
dodávkou pitné vody pro obyvatele samoty Na Lipovkách budou spol. studnařství Štechr
naúčtovány.

8. Projednání rozpočtové změny č. 4
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 4.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 9/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.

9. Projednání žádosti manželů Miluše a Jana Koudelkových o prodej
pozemků.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí manželů Miluše a Jana Koudelkových, bytem
Komorovice čp. 16 o prodeji obecních pozemků, kde se nachází jejich zahrádka. Jedná se
o parc.č. 495/7 díl a) o výměře 89 m2 a parc.č. 737/4 díl b) o výměře 88 m2, které byly
odděleny geometrickým plánem č. 377-9/2012.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:1 Ing. J. Koudelka
Usnesení č. 9/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 495/7 díl a) o výměře 89
m2 a parc.č. 737/4 díl b) o výměře 88 m2, které byly odděleny geometrickým plánem č.
377-9/2012.

10. Projednání nabídky od spol. AZ TOWER na vydání PENB.
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy AZ TOWER na vypracování PENB na
budovu obecního úřadu čp. 50. Vzhledem k tomu, že uvedený průkaz mají mít dle

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií všechny administrativní budovy a to již od
roku 2013, bylo by vhodné jej nechat vypracovat.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování PENB obecního úřadu čp. 50, společností AZ
TOWER Brno, dle předložené cenové nabídky.

11. Projednání objednávky přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad.
Starosta seznámil zastupitele s požadavkem občanů na přistavení kontejneru na
velkoobjemový odpad od firmy SOMPO.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Brambůrková, R. Krejčí, P. Alenka, Ing. J. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
od firmy SOMPO.

Různé, diskuze.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 6. 10. 2016 od 20.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:
Pavel Alenka

Bc. Přemysl Jež
Radka Krejčí

