Zápis č. 9
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 14. 8. 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. 9/1/2019 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. 3, bod č. 12 – Projednání poskytnutí finančního příspěvku na
akci „Prasopečínky Bystrá“ a bod č. 13 - Projednání uspořádání zájezdu do ZOO Dvůr
Králové n/Labem.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání žádosti Jaromíry Veselé o dotaci z rozpočtu obce na opravu
oplocení u domu č.p. 41.
6. Projednání uzavření příkazní smlouvy č.6/2019 na zpracování žádosti o dotaci
na akci „Novostavba chodníku podél silnice II/347“ s Ing. Ivanou Tužinskou.
7. Projednání studie na revitalizaci horního obecního rybníka.
8. Seznámení s výsledkem monitoringu obecní kanalizace.
9. Projednání stavebních úprav v obci: rozšíření terasy u víceúčelové budovy na
hřišti, rozšíření zpevněné plochy u bytovky čp.51, oprava místní komunikace
k čp.26
10. Projednání zprávy České geologické služby k plánovanému vrtu obce
Vystrkov.
11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3.
12. Projednání poskytnutí finančního příspěvku na akci „Prasopečínky Bystrá“.
13. Projednání uspořádání zájezdu do ZOO Dvůr Králové n/Labem.
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. 9/2/2019 bylo schváleno.
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4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Projednání žádosti Jaromíry Veselé o finanční příspěvek z rozpočtu obce
na opravu oplocení u domu čp. 41
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou žádostí o finanční příspěvek na opravu
oplocení u domu čp. 41 z Programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
Programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2019 s Jaromírou Veselou, bytem
Komorovice čp. 41, na opravu oplocení u RD čp. 41 v obci Komorovice, do 30. 11. 2019
ode dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře starosta Bc. Přemysl Jež.
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. 9/3/2019 bylo schváleno.

6. Projednání uzavření příkazní smlouvy č.6/2019 na zpracování žádosti o
dotaci na akci“ Novostavba chodníku podél silnice II/347“ s Ing. Ivanou
Tužinskou
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s příkazní smlouvou č. 6/2019 na zpracování žádosti
o dotaci z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na akci „Novostavba chodníku podél silnice
II/347“ mezi obcí Komorovice a Ing. I. Tužinskou, IČ:75267781, Tolstého 13, 586 01
Jihlava.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu č.6/2019 na zpracování žádosti o dotaci
z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na akci „Novostavba chodníku podél silnice II/347“ mezi
obcí Komorovice a Ing. I. Tužinskou, IČ:75267781, Tolstého 13, 586 01 Jihlava.
Smlouvu za obec uzavře starosta Bc. Přemysl Jež.

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. 9/4/2019 bylo schváleno.

7. Projednání studie na revitalizaci horního obecního rybníka
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou studií firmy AXIOM engineering s.r.o.,
Pardubice, na provedení revitalizaci horního obecního rybníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje studii firmy AXIOM engineering s.r.o., Pardubice, na
provedení revitalizaci horního obecního rybníka a pověřuje starostu obce Bc. Přemysla
Ježe dalším jednáním v daném záměru.

Hlasování:
Pro:0
Proti:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, J. Hrůza
Zdržel se:0
Usnesení č. 9/5/2019 nebylo schváleno.

8. Seznámení s výsledkem monitoringu obecní kanalizace
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem monitoringu obecní kanalizace od firmy
Zdeněk Pečenka, Humpolec, Hněvkovice 160. V rámci monitoringu byly zjištěny úseky
kanalizace, které budou třeba v příštích letech prioritně opravit příp. vybudovat zcela
nové. Zejména se jedná o pravou část obce za silnicí vedoucí do obce tj. k domům čp. 27,
čp. 55, čp. 19, čp. 18, čp. 68, čp. 29, čp. 70 a čp. 49. Dále je třeba zahájit jednání
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s vlastníky nemovitostí, kteří vypouští odpadní vodu napřímo do obecní kanalizace bez
předčištění např. jímky, septiku, ČOV. Po provedení geodetického zaměření kanalizace
budou uzavírány s vlastníky nemovitostí smlouvy o vypouštění odpadních vod, tak jak to
ukládá zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb..

9. Provedení stavebních úprav v obci: rozšíření terasy u víceúčelové
budovy na hřišti, rozšíření zpevněné plochy u bytovky čp. 51, oprava
místní komunikace k čp. 26
Starosta seznámil zastupitele s návrhem na stavební úpravy v obci. Jedná se rozšíření
terasy u víceúčelové budovy na hřišti v přední části u vstupu s navazujícím chodníkem ke
stávávajícímu sjezdu na hřiště. Dále s opravou a rozšířením zpevněné plochy vedle
bytovky čp. 51 a související opravou dešťové přípojky bytovky. Věc byla již projednána
s p. Vašákem z bytového družstva, které uhradí část nákladů na opravu přípojky a dále
s opravou místní komunikace k čp. 26 na kterou obec získala dotaci z Kraje Vysočina.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavebních úprav v obci, kdy se jedná se rozšíření
terasy u víceúčelové budovy na hřišti v přední části u vstupu s navazujícím chodníkem ke
stávávajícímu sjezdu na hřiště. Dále s opravou a rozšířením zpevněné plochy vedle
bytovky čp. 51 a související opravou dešťové přípojky bytovky. Tyto stavební úpravy
provede p. Jiří Škrabánek z Humpolce. Dále bude provedena oprava místní komunikace
k čp. 26 společností Swietelsky stavební s.r.o. v rozsahu podané žádosti o dotaci z Kraje
Vysočina.

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. 9/6/2019 bylo schváleno.

10. Projednání zprávy České geologické služby k plánovanému vrtu obce
Vystrkov
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou České geologické služby k plánovanému
vrtu obce Vystrkov. O vypracování zprávy požádal starosta ČGS poté, co se o stavebním
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záměru sousední obce dozvěděl. Ze zprávy vyplývá, že by nemělo dojít k ovlivnění
stávajícího provozovaného vrtu obce Komorovice. Nicméně dle povolení MěÚ Humpolec
bude při samotném vrtání a zkušebním čerpání nutné hlídat stav hladiny ve vrtu obce
Komorovice. Dle zjištěných skutečností při budování hlubinného vrtu obce Vystrkov
bude dále ve věci starostou obce postupováno.

11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3.

12. Projednání příspěvku na akci „Prasopečínky Bystrá“
Starosta seznámil zastupitele s tím, že třetí týden v září bude opět po roce akce
„Prasopečínky“, tentokráte v Bystré a bude potřeba uhradit obcí nákup prasete na pečení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na zakoupení prasete na akci „Prasopečínky
Bystrá 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. 9/7/2019 bylo schváleno.

13. Projednání uspořádání zájezdu do ZOO Dvůr Králové n/Labem
Starosta seznámil zastupitele s připravovaným zájezdem pro děti a rodiče do ZOO Dvůr
Králové n/Labem. Zájezd se uskuteční v sobotu 17. 8. 2019, dětem bude hrazeno vstupné,
autobusovou dopravu zajistí a zaplatí obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení autobusové dopravy pro účastníky zájezdu a
vstupného pro děti na zájezd dětí a rodičů do ZOO Dvůr Králové n/Labem.
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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. 9/8/2019 bylo schváleno.

Různé.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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