Zápis č. 1
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 14. 11. 2018 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Pavel Alenka, Radka Krejčí, Marie Čeledová, Pavel
Paclík, Jan Koudelka

Omluveni:

Josef Hrůza

Zapisovatel: Vlasta Kupilíková

1. Zahájení
Před zahájením zasedání bylo zastupiteli Pavlu Paclíkovi předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a některých souvisejících zákonů, v platném znění z důvodu omluvené neúčasti na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Bc. Přemysl Jež v 19,00 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 6 členů ze 7 a je tedy usnášeníschopné.
Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena
zastupitelstva Pavla Paclíka ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl
slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a vyzval Pavla Paclíka ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. (příloha č. 1 ustavujícího
zastupitelstva).
Zastupitel Pavel Paclík neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Radku Krejčí a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Radku Krejčí a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/1/2018 bylo schváleno.

3. Schválení programu
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
5. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Komorovice za
rok 2018
6. Seznámení s rozhodnutím Kr.Ú Kraje Vysočina o zrušení souhlasu s provedením
stavebního záměru „Vestavba 7 byt.jednotek ve 3.NP v čp. 53“ žadatele M.K.,
Humpolec.
7. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2019
8. Projednání a schválení pověření k provádění rozpočtových opatření starostou
obce se stanoveným finančním limitem
9. Projednání výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru za 3. čtvrtletí
2018
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.12/2018
11. Projednání odprodeje dřeva občanům z obecního lesa
12. Projednání uspořádání tradičního rozsvěcení vánočního stromku
13. Projednání odprodeje starých oken a střešních tašek z rekonstruované budovy
na hřišti
14. Projednání dohod o provedení práce zastupitelů obce
Různé, diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/2/2018 bylo schváleno.

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

5. Seznámení s výsledkem
Komorovice za rok 2018

dílčího přezkoumání hospodaření obce

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce
Komorovice za rok 2018. Hospodaření obce Komorovice za uplynulé období roku 2018 je
bez výhrad. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce
Komorovice za rok 2018.

6. Seznámení s rozhodnutím KrÚ Kraje Vysočina o zrušení souhlasu
s provedením stavebního záměru „Vestavba 7 byt.jednotek ve 3.NP
v čp.53“ žadatele M.K. Humpolec
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání a s konečným rozhodnutím KrÚ Kraje
Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu Jihlava. KrÚ zrušil svým
rozhodnutím souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného MěÚ
Humpolec ze dne 3. 8. 2018 p. M. K. z Humpolce na vestavbu 7 byt. jednotek v č.p.53
v Komorovicích. Na uvedený souhlas se stavbou podal dne 7. 8. 2018 starosta obce
Komorovice podnět k provedení přezkumného řízení z důvodu nesouladu s platným
územním plánem obce, konkrétně změnou ÚP č. 1. Vzhledem k uvedenému je tedy
s konečnou platností zamezeno možnosti vzniku „ubytovny“ v budově bývalé
administrativní budovy ZD. Zastupitelstvo vzalo výsledek celé věci na vědomí.

7. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2019
Starosta seznámil zastupitele s dosavadním hospodařením obce, na jehož základě
navrhuje příjmy a výdaje rozpočtu obce Komorovice na rok 2019.

Příjmy: 4.291.800,- Kč
Výdaje: 4.291.800,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Komorovice na rok 2019 ve výši příjmy
4.291.800,-Kč, výdaje ve výši 4.291.800,-Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/3/2018 bylo schváleno.

8. Projednání a schválení pověření k provádění rozpočtových opatření
starostou obce se stanoveným finančním limitem
Starosta seznámil zastupitele s tím, že v současné době je v pravomoci starosty obce
provádět schvalování rozpočtových opatření do výše 400.000,- Kč. Protože se příjmy i
výdaje zvyšují, navrhuje starosta navýšit tuto částku na 500.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostovi obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 500.000,- Kč ve výdajích, bez
omezení limitu v příjmech a do výše 500.000,- Kč ve financování na každé rozpočtové
opatření. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce provádět jen v
případech:
1. Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
2. Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika k
neoprávněné úhrady
3. Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/4/2018 bylo schváleno.

9. Projednání výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru za 3.
čtvrtletí 2018
Starosta seznámil zastupitele se zprávami finančního a kontrolního výboru za 3. čtvrtletí
2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru a zprávu finančního výboru za 3.
čtvrtletí 2018.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/5/2018 bylo schváleno.

10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.12/2018
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.12/2018

11. Projednání odprodeje dřeva občanům z obecního lesa
Starosta seznámil zastupitele s tím, že bylo třeba provést probírku v obecním lese
z důvodu napadení kůrovcem. Vytěžené dřevo, které nebylo prodáno na zpracování, bylo
složeno u koupaliště. Obec dřevo v současné době nepotřebuje (je třeba ztopit, to které je
již nadělané) a tedy navrhuje dřevo prodat zájemcům z řad občanů obce za cenu ve výši
200,- Kč/bm. Podmínky by byly stejné jako při minulých prodejích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dřeva z obecního lesa za 200,-Kč/bm. Podmínky
prodeje budou stejné jako při minulých prodejích. Množství dřeva bude stanoveno dle
počtu zájemců.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/6/2018 bylo schváleno.

12. Projednání uspořádání tradičního rozsvěcení vánočního stromku
Starosta seznámil zastupitele s tím, že obec tak jako každý rok uspořádá tradiční
rozsvěcení vánočního stromku dne sobotu 8. 12. 2018 od 17 hodin. Občerstvení bude
zajištěno, k poslechu hraje tak, jako vždy skupina Swinging Chipses.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání tradičního rozsvěcení vánočního stromku dne 8.
12. 2018 od 17. hodin.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/7/2018 bylo schváleno.

13. Projednání odprodeje starých oken a střešních tašek z rekonstruované
budovy na hřišti
Starosta seznámil zastupitele s tím, že po přestavbě víceúčelové budovy na hřišti zbyla
stará okna a střešní tašky, které jsou pro obec dále nepotřebné a tak je vhodný jejich
odprodej.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej starých oken a střešních tašek za ceny:
velké okno 500,- Kč/ks, malá okna 500,- Kč/2ks, tašky střešní 5,-Kč/ks.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/8/2018 bylo schváleno.

14. Projednání dohod o provedení práce zastupitelů obcí
Starosta seznámil zastupitele s tím, že dohodu o provedení práce zastupitelů má a bude
mít zastupitel Jan Koudelka (topič, člen JSDH) a Pavel Alenka (člen JSDH). Podle
zákona je nutné tuto záležitost projednat na zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce zastupitelům p. Janu Koudelkovi
na funkci topič a člen JSDH p. Pavlu Alenkovi na funkci člen JSDH.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 1.1/9/2018 bylo schváleno.

Různé, diskuze:
Dne 1. 12. 2018 se uskuteční zájezd do Prahy na muzikál Tři oříšky pro Popelku, spojený
s prohlídkou vánoční Prahy.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 14. 12. 2018 od 18,00 hodin v
zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka

