Zápis č. 4/2018
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 9. 5. 2018 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

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 dnů přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále
uvedl, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 členů ze 7 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. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
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3. Schválení programu
Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 20 – Projednání
cenové nabídky P. Moravec, truhlářství na výrobu laviček a bod č. 21 – Projednání
provedení plošné deratizace v obci.
Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Projednání zřízení věcného břemene na parc.č.506/1, 81/26, 81/27, 81/28, 737/4
v majetku obce Komorovice pro spol. Hranipex a.s.- plynová přípojka
6. Projednání pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice a ZD „Vysočina“ Želiv na
pozemky parc.č. 62/0, 66/1, 200/21, 201/0 a 424/34
7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017
8. Projednání účetní uzávěrky za rok 2017
9. Projednání návrhu smlouvy na opravu místních komunikací v obci se spol.
Swietelsky s.r.o.
10. Projednání podání žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály pro JSDH
Komorovice
11. Projednání a stanovení podmínek při prodeji palivového dřeva z obecního lesa
občanům obce
12. Projednání smlouvy o dodávkách el.energie obci Komorovice od spol. Eneka na
období 2018-2021
13. Projednání pronájmu místnosti bývalé knihovny paní S. Válové, Staré Bříště
14. Projednání návrhu smlouvy o odvádění vypouštěných odpadních vod mezi obcí
Komorovice a Ostendorf – Osma s.r.o.
15. Projednání vstupu obce Komorovice do Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o. a pověření
starosty zastupováním obce v orgánech sdružení
16. Projednání směrnice č.7 o ochraně osobních údajů GDPR
17. Projednání příkazní smlouvy o poskytování služeb pověřence ochrany osobních
údajů GDPR
18. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3
19. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí roku 2017
20. Projednání cenové nabídky P. Moravec, truhlářství na výrobu laviček
21. Projednání provedení plošné deratizaci v obci
Různé, diskuze
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
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Usnesení č. 4/2/2018
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 zřízení věcného břemene na parc.č. 506/1, 81/26, 81/27,
81/28, 737/7 v majetku obce Komorovice pro spol. Hranipex a.s. –
plynová přípojka
Starosta obce uvedl, že záměr zřízení věcného břemene byl řádně a po stanovenou lhůtu
zveřejněn, nebylo k němu námitek či připomínek a je možné jej schválit.

Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene na části pozemků
parc.č. 506/1, 81/26, 81/27, 81/28, 737/4 v k.ú. Komorovice, které jsou v majetku obce
Komorovice, ve prospěch spol. Hranipex a.s. – plynová přípojka. Ve prospěch obce
Komorovice bude zřízeno věcné břemeno na pozemku spol. Hranipex a.s. parc.č. 58/1 –
rozvodna, odbočka plynu pro obec Komorovice. Na věcná břemena bude vyhotoven
geometrický plán.

6. Projednání pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice a ZD „Vysočina“
Želiv na pozemky parc.č. 62/0, 66/1, 200/21, 201/0 a 424/34
Starosta obce uvedl, že záměr zřízení pachtu byl řádně a po stanovenou lhůtu zveřejněn,
nebylo k němu námitek či připomínek a je možné jej schválit.
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Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu mezi obcí Komorovice a ZD „Vysočina“
Želiv na pozemky parc.č. 62/0, 66/1, 200/21, 201/0 a 424/34.

7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017
Starosta obce oznámil zastupitelům, že návrh závěrečného účtu obce Komorovice byl
zveřejněn na úřední desce obce a elektronické úřední desce po stanovenou dobu, nebyly
k němu vzneseny žádné námitky ani připomínky a tudíž je možné jeho schválení
zastupitelstvem obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditora o přezkoumání
hospodaření obce Komorovice za rok 2017.

Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Komorovice za rok 2017 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komorovice bez výhrad.

8. Projednání účetní uzávěrky za rok 2017
Starosta seznámil zastupitele s předloženou účetní uzávěrkou za rok 2017, jejíž součástí je
i inventarizační zpráva za rok 2017. Protože již uběhla zákonná lhůta, po které může být
hlasováno o schválení účetní uzávěrky obce a protože bylo vyhověno všem náležitostem,
navrhl starosta hlasování o schválení účetní uzávěrky za rok 2017.
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Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Komorovice za rok 2017.

9. Projednání návrhu smlouvy na opravu místních komunikací v obci se
spol. Swietelsky s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy firmy Swietelsky s.r.o. a obcí
Komorovice na opravu místních komunikací v obci.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na opravu místních komunikací mezi firmou
Swietelsky s.r.o. a obcí Komorovice.

10. Projednání podání žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály pro
JSDH Komorovice.
Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály pro JSDH Komorovice z Kraje Vysočina.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
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Usnesení č. 4/8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci a pověřuje starostu obce podáním
žádosti o dotaci na pořízení elektrocentrály pro JSDH Komorovice.

11. Projednání a stanovení podmínek při prodeji palivového dřeva
z obecního lesa občanům obce
Starosta oznámil, že při probírce obecního lesa bylo vytěženo určité množství dřeva, které
se může prodat. Starosta navrhl cenu tak, jako v roce 2016 , tj. 500,- Kč/bm.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/9/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vytěženého dřeva z obecního lesa za cenu 500,Kč/bm, množství na jednoho zájemce bude stanoveno podle množství dřeva a podle zájmu
občanů.

12. Projednání smlouvy o dodávkách el.energie obci Komorovice od spol.
Eneka na období 2018-2021
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Eneka na období 2018-2021. Za uplynulé
dva roky, kdy obec odebírala el.energii od této společnosti, vyšla oproti odběru od firmy
E.ON velká úspora – cca. 40.000,- Kč. Od poloviny roku 2018 bude obec odebírat přes
firmu Eneka i el.energii pro veřejné osvětlení. I přes plánované celostátní zdražení
elektrické energie by měla obci vycházet úspora na příští tři roky 24.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
-6-

Usnesení č. 4/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování a uzavření nové smlouvy o dodávkách
el.energie mezi firmou Eneka a obcí Komorovice pro období 2018-2021 a odměnu pro
společnost SFORP za vysoutěžení nejvýhodnějšího dodavatele el. energie pro obec.

13. Projednání pronájmu místnosti bývalé knihovny paní S.Válové, Staré
Bříště
Starosta obce uvedl, že záměr pronájmu nebytových prostor v budově čp. 50 byl řádně a
po stanovenou lhůtu zveřejněn, nebylo k němu námitek či připomínek a je možné jej
schválit.

Hlasování:
Pro:5
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
Proti: 2 V. Brambůrková, R. Krejčí
Zdržel se:0

Usnesení č. 4/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti bývalé knihovny paní S. Válové ze
Starých Bříšť za měsíční nájem 1.500,- Kč. Bližší podmínky pronájmu budou uvedeny ve
smlouvě o pronájmu nebytových prostor.

14. Projednání návrhu smlouvy o odvádění vypouštění odpadních vod mezi
obcí Komorovice a Ostendorf – OSMA s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele se situací s výstavbou ČOV u firmy OSMA. Protože
spol.OSMA výstavbu ČOV již dokončila, žádá o uzavření smlouvy o vypouštění odp. vod
Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
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Usnesení č. 4/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje obecné znění smlouvy o vypouštění odpadních vod do
obecní kanalizace mezi obcí Komorovice a firmou Ostendorf -OSMA s.r.o..

15. Projednání vstupu obce Komorovice do Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o. a
pověření starosty zastupováním obce v orgánech sdružení.
Starosta seznámil zastupitele s problematikou GDPR a možností využití pověřence ze
Sdružení obcí Vysočiny za zvýhodněnou cenu pro členy sdružení.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P. Jež, Ing. F. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. J. Koudelka, P. Alenka,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/13/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce Komorovice do Sdružení obcí Vysočiny z.s.p.o.
a pověřuje starostu obce Bc. Přemysla Ježe zastupováním obce v orgánech sdružení.

16. Projednání směrnice č. 7 o ochraně osobních údajů GDPR
Starosta seznámil zastupitele s novou směrnicí č. 7 o ochraně osobních údajů GDPR a
navrhl hlasování o schválení této směrnice.

Hlasování:
Pro:7

Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R.
V.Brambůrková, P.Alenka

Krejčí,

V.

Krejčí,

Ing.

Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 4/14/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 7 o ochraně osobních údajů GDPR.
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Koudelka

17. Projednání příkazní smlouvy o poskytování služeb pověřence ochrany
osobních údajů GDPR.
Starosta seznámil zastupitele s příkazní smlouvou o poskytování služeb pověřence
ochrany osobních údajů GDPR.

Hlasování:
Pro:7

Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R.
V.Brambůrková, P.Alenka

Krejčí,

V.

Krejčí,

Ing.

Koudelka

Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/15/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu o poskytování služeb pověřence ochrany
osobních údajů GDPR.

18. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3/2018.

19. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí roku
2017
Starosta seznámil zastupitele se zprávami kontrolního a finančního výboru za II. pololetí
roku 2017

Hlasování:
Pro:7

Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R.
V.Brambůrková, P.Alenka

Krejčí,

V.

Krejčí,

Ing.

Koudelka

Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/16/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí roku
2017
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20. Projednání cenové nabídky P. Moravec, truhlářství na výrobu laviček
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na výrobu laviček od firmy Pavel
Moravec, truhlářství Humpolec.
Hlasování:
Pro:7

Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R.
V.Brambůrková, P.Alenka

Krejčí,

V.

Krejčí,

Ing.

Koudelka

Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/17/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od Pavel Moravec truhlářská výroba
Humpolec.

21. Projednání provedení plošné deratizace v obci
Starosta seznámil zastupitele s nutností provedení celkové plošné deratizace v obci firmou
p. Hůly dne 16. 5. 2018 od 15. hodin
Hlasování:
Pro:7

Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R.
V.Brambůrková, P.Alenka

Krejčí,

V.

Krejčí,

Ing.

Koudelka

Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/18/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení celkové plošné deratizace v obci dne 16. 5. 2018
od 15. hodin

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 13.6.2018 ve 20,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.
starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí
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