Zápis č. 8
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 19. 6. 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. 8/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 6 - Projednání odprodeje
dřeva z obecního lesa, bod č. 7 - Projednání schválení tvorby finanční rezervy na krizová
opatření a bod č. 8 - Projednání návrhu ZD Želiv na odkup pozemků.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání uspořádání dětského dne a letní zábavy s věnováním výtěžku z akce
na dobročinné účely.
6. Projednání odprodeje dřeva z obecního lesa.
7. Projednání schválení tvorby finanční rezervy na krizová opatření.
8. Projednání návrhu ZD Želiv na odkup pozemků.
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. 8/2/2019 bylo schváleno.

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

5. Projednání uspořádání dětského dne a letní zábavy s věnováním výtěžku
z akce na dobročinné účely
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na uspořádání dětského dne, který bude tak
jako každý rok spojený s uspořádáním letní zábavy na hřišti. Výtěžek by mohl být opět
věnován otci nemocných dětí Vítka a Františka ml., panu Františku Hypšovi, bytem
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Rynárec. Výše daru celkem by byla jako obvykle 10.000,- Kč s tím, že rozdíl mezi
vybranou částkou na dobrovolném vstupném a cílovou částkou doplatí obec ze svého
rozpočtu. Dále starosta uvedl, že tak jako obvykle obec uhradí zábavné atrakce, naložené
prase, sladkosti apod. náklady spojené s uspořádáním dětského dne a letní zábavy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů spojených s uspořádáním dětského dne a
letní zábavy, konané dne 13. 7. 2019. Výtěžek z dobrovolného vstupného a z prodeje
prasete bude věnován jako finanční dar na dobročinné účely pro rodinu Hypšovu, tak aby
celková výše příspěvku byla 10.000,- Kč.
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. 8/3/2019 bylo schváleno.

6. Projednání odprodeje dřeva z obecního lesa
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s tím, že ke koupališti bylo svezeno vytěžené dřevo
z obecního lesa, kdy celkové množství by mělo být cca. 60 m3. Jedná se z části o dřevo
napadené kůrovcem a z části dřevo spadlé vlivem poryvu větru. Dřevo bylo vytěženo p.
Vašákem z Lipovek, který jako odborník provádějící těžbu dřeva také zhodnotil, které
dřevo se bude těžit a v jakém množství. Starosta podal návrh na stanovení ceny pro
občany 200,- Kč/bm. Odprodej by probíhal jako v minulosti. Občané se v termínu do
konce června přihlásí na OÚ a podle počtu zájemců bude stanoveno množství
prodávaného dřeva na jednotlivce. Občané si poté dřevo nařežou do připravené
konstrukce a množství nechají odsouhlasit starostou obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dřeva z obecního lesa za cenu 200,- Kč/bm. Prodej
bude probíhat za stejných podmínek jako v minulosti.
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. 8/4/2019 bylo schváleno.
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7. Projednání schválení tvorby finanční rezervy na krizová opatření
Starosta seznámil zastupitele s novou zákonnou povinností vytvářet finanční rezervu na
krizová opatření. Starosta navrhuje tvořit rezervu ve výši 50.000,- Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vytváření finanční rezervy ve výši 50.000,- Kč ročně na
krizová opatření.
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. 8/5/2019 bylo schváleno.

8. Projednání návrhu ZD Želiv na odkup
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou písemnou žádostí ZD Želiv o odkup
obecních zemědělských pozemků. Vzhledem k tomu, že obec vlastní zanedbatelné
množství pozemků a sama obec by potřebovala pozemky nakupovat pro možnost výstavby
rodinných domů, není dle starosty možné obecní pozemky z těchto důvodů prodávat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních zemědělských pozemků ve vlastnictví obce
Komorovice.

Pro:0
Proti:7 Bc.P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Zdržel se:0
Usnesení č. 8/6/2019 nebylo schváleno.
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Různé, diskuze
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby, nejpozději v září 2019 v
zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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