Zápis č. 11
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 16. 10. 2019 od 20,00 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
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 6 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:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 9 – Projednání finančního
daru na činnost pro skupinu Swinging Chipses, bod č. 10 – Projednání pořízení nových
hasičských hadic.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5.
6. Projednání záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Komorovice a
společností E.ON Distribuce, a.s. .
7. Projednání záměru pořízení lamp veřejného osvětlení k autobusovým
zastávkám na silnici I/34.
8. Projednání cenové nabídky na výkup dřevní hmoty napadené kůrovcem
z obecního lesa.
9. Projednání finančního daru na činnost pro hudební skupinu Swinging Chipses.
10. Projednání pořízení nových hasičských hadic.
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. 11/2/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.
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5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5.

6. Projednání záměru na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí
Komorovice a společností E. ON Distribuce, a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Návrhem na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi
obcí Komorovice a společností E. ON Distribuce, a.s. Jedná se o uložení nadzemního
elektrického vedení do země a to v místě u příjezdové komunikace do obce a umístění
nové trafo stanice na obecním pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Komorovice,
Komorovice 50 a společností E. ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 České
Budějovice na pozemcích p.č. 401/40, 401/45, 401/14 v k.ú. Komorovice.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/3/2019 bylo schváleno.

7. Projednání záměru pořízení lamp veřejného osvětlení k autobusovým
zastávkám na silnici I/34
Starosta seznámil zastupitele s jednáním ohledně zvýšení bezpečnosti cestujících na
autobusových zastávkách na sil. I/34. Jedním z opatření by bylo nasvícení prostoru
nástupiště a dále umístění zákazových dopravních značek, tak aby nebylo možné před
zastávkami parkovat nákladní auta, která znemožňují výhled řidiče autobusu do
prostoru zastávky a to zejména v ranních hodinách, kdy je ještě tma. Jednání proběhlo
se správcem komunikace ŘSD a dopravním inženýrem PČR Pelhřimov a Jihlava.
S umístěním dopravních značek dotčené subjekty předběžně souhlasili, ale osvětlení
zastávek by muselo odpovídat platným normám, což si vyžaduje nasvícení úseku
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komunikace v rozsahu 200m, což je prakticky nerealizovatelné. Z tohoto důvodu bude
pokračováno v jednání alespoň v umístění dopravních značek.

8. Projednání cenové nabídky na výkup dřevní hmoty napadené kůrovcem
z obecního lesa
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou neustálé těžby v obecním lese, kde
jsou stále další napadené stromy kůrovcem. P. Vašák odhadl současnou potřebu těžby
v rozsahu 200 m3 dřevní hmoty. Nejlepší cenu za dřevní hmotu nabídla společnost
Lesy Tulach, s.r.o., Křivsoudov 149, IČ:24837539.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dřevní hmoty z obecního lesa společnosti Lesy
Tulach, s.r.o., Křivsoudov 149, IČ:24837539.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/4/2019 bylo schváleno.

9. Projednání finančního daru na činnost pro hudební skupinu Swinging
Chipses
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Ing. Jana Koudelky o finanční dar na
činnost hudební skupiny Swinging Chipses ve výši 4.000,- Kč. Skupina zahraje jako
obvykle na slavnostním rozsvěcení stromu a v létě na hřišti.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na činnost pro hudební skupinu Swinging
Chipses ve výši 4.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/5/2019 bylo schváleno.

10. Projednání pořízení nových hadic pro hasiče
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou pořídit pro JSDH Komorovice
nové hadice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nových hadic pro JSDH Komorovice.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/6/2019 bylo schváleno.

Různé, diskuze.
starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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