Zápis č. 6
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 10. 4. 2019 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

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 a je tedy usnášeníschopné.

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:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 11 – Seznámení
s rozpočtovým opatřením č. 1, a o bod č. 12 - Projednání podání žádosti o dotaci na Kraj
Vysočina- „Prodejny 2019“.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání cenové nabídky na prořezávku vzrostlých stromů v obci- silnice na
Záhoří, lípa u kapličky, jasany u hřiště.
6. Seznámení s „Rozhodnutím“ MěÚ Humpolec o schválení kanalizačního řádu
stokové sítě obce Komorovice.
7. Projednání „Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace ve vlastnictví
obce Komorovice“.
8. Projednání vstupu obce Komorovice do DSO SOMPO a schválení jeho stanov.
9. Projednání cenové nabídky na pořízení přileb pro JSDH Komorovice.
10. Projednání návrhu nové trafostanice spol. E.ON.
11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1.
12. Projednání podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina „Prodejny 2019“.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.
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5. Projednání cenové nabídky na prořezávku vzrostlých stromů v obci –
silnice na Záhoří, lípa u kapličky, jasany u hřiště
Starosta obce seznámil zastupitele s potřebou pěstebních zásahů u některých vzrostlých
stromů v majetku obce a nutností tento stav řešit. Z tohoto důvodu oslovil p. Březíka,
který se zabývá ošetřováním a prováděním pěstebních opatření u dřevin. Po osobní
prohlídce dřevin vypracoval p. Březík pro obec cenovou nabídku s návrhem pěstebních
zásahů. Starosta dále uvedl, že někdy na podzim 2019 bude MAS Humpolecka vypisovat
dotační titul na výše uvedené pěstební práce a dále na parkové apod. práce. Z tohoto
důvodu zastupitelstvo po vypsání dotace rozhodne o případném podání žádosti o dotaci na
pěstební opatření a sadové úpravy na nově získaném pozemku „ u kapličky“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku p. Březíka z Humpolce na pěstební
opatření u dřevin v majetku obce Komorovice ze dne 6. 3. 2019. Pěstební zásah bude
proveden nejprve u kapličky u vzrostlé lípy a u ostatních dřevin až po výsledku dotace.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, J.Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/3/2019 bylo schváleno.

6. Seznámení s „Rozhodnutím“ MěÚ Humpolec o schválení kanalizačního
řádu stokové sítě obce Komorovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obsahem schváleného kanalizačního řádu stokové
sítě obce Komorovice.

7. Projednání „Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace ve
vlastnictví obce Komorovice“
Starosta seznámil zastupitele s vypracovaným návrhem „Plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Komorovice“.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace ve
vlastnictví obce Komorovice“.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.

8. Projednání vstupu obce Komorovice do DSO SOMPO a schválení jeho
stanov
Starosta obce seznámil zastupitele s již projednávaným bodem v jednom z minulých
zasedání. Nyní je třeba ještě nově schválit stanovy DSO Sompo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu
„Sompo – door to door systém sběru a svozu odpadů“ realizovaného v rámci 104. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 mezi obcí Komorovice a DSO
SOMPO, se sídlem Roučkovice 63, 395 01 Pacov a zároveň zastupitelstvo obce schvaluje
členství - vstup obce Komorovice do DSO SOMPO a schvaluje stanovy DSO Sompo.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno.

9. Projednání cenové nabídky na pořízení přileb pro JSDH Komorovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou pořízení nových přileb pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů, tak aby jednotka byla vybavena, jak si to vyžadují příslušné
právní předpisy pro vybavení jednotek SDH. Na vybavení přilbami byla oslovena ověřená
společnost – Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Požární bezpečnost s.r.o.,
Královský Vršek 3545/42 Jihlava ze dne 26. 3. 2019, na pořízení 7 ks přileb zn. Heros –
titan Basic.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno.

10. Projednání návrhu nové trafostanice spol. E.ON
Starosta seznámil zastupitele s návrhem projektu na novou trafostanici spol. E.ON v obci
Komorovice od společnosti Mašek Elektro s.r.o.. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou
stavbu a není jiná varianta provedení, není třeba vznášet na projekční kancelář další
požadavky.

11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
Starosta seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č.1/2019.

12. Projednání podání žádosti o dotaci – Kraj Vysočina „Prodejny 2019“
Starosta seznámil zastupitele s možností podat žádost o dotaci na provoz prodejny v obci
Komorovice z dotačního titulu „ Prodejny 2019“. Obec již darem přispěla na provoz a je
tedy možné požádat Kraj Vysočina o kompenzaci těchto nákladů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny z dotačního titulu
„Prodejny 2019“.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 6/8/2019 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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