Zápis č. 12
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 20. 11. 2019 od 19,00 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 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 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. 12/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 16 – Projednání podání
žádosti o pokácení stromu před č.p.24 a bod č.17 - Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu
obce Komorovice na opravu fasády rodinného domu č.p. 9.

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.6/2019
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. .
7. Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Havlíčkův
Brod.
8. Projednání cenové nabídky na opravu/výměnu dveří v KD č.p. 50.
9. Projednání vypracování nového provozního řádu vodovodu obce Komorovice dle
platné legislativy.
10. Seznámení s informacemi ze schůze DSO Sompo.
11. Seznámení s informacemi z jednání na KÚ Kraje Vysočina- čištění odpadních
vod.
12. Seznámení s dokončením projektu Wifi free v obci Komorovice od spol. Starnet.
13. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2020.
14. Projednání uspořádání slavnostního rozsvěcení vánočního stromu.
15. Seznámení s havárií vodovodu ve spol. Hranipex a.s..
16. Projednání podání žádosti o pokácení stromu před domem čp. 24.
17. Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Komorovice na opravu fasády
rodinného domu čp. 9.
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. 12/2/2019 bylo schváleno.
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4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6.
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6.

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 se zveřejněním smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene- souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí
Komorovice a společností E.ON Distribuce, a.s.na pozemkách parc.č. 401/40, 401/45 a
401/14 v majetku obce Komorovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Komorovice a
společností E.ON Distribuce, a.s. na stavbu: „ Komorovice – kabel VN,TS“ na pozemku
parc.č. 401/40, 401/45 a 401/14 v k.ú. Komorovice, které jsou 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. 12/3/2019 bylo schváleno.
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7. Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce pro Oblastní charitu
Havlíčkův Brod
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí Oblastní charity Havlíčkův Brod o
finanční dar na svoz hendikepovaných osob do Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad
Sázavou ve výši 10.000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro Oblastní
charitu Havlíčkův Brod IČO: 15060233, na svoz hendikepovaných osob do Sociálně
terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou.
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. 12/4/2019 bylo schváleno.

8. Projednání cenové nabídky na opravu / výměnu dveří v KD č.p.50
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženými cenovými nabídkami na výměnu nebo
opravu dveří v kulturním domě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nových dveří do budovy KD Komorovice čp. 50
od společnosti Dalur Pelhřimov, ul. Nádražní 286, IČO: 24822035.
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. 12/5/2019 bylo schváleno.
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9. Projednání vypracování nového provozního řádu vodovodu obce
Komorovice dle platné legislativy
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s informací od společnosti Voka Humpolec, o
potřebě vypracování nového provozního řádu vodovodu obce Komorovice dle platné
legislativy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového provozního řádu vodovodu obce
Komorovice. Provozní řád bude zpracován společností Voka Humpolec v souladu
s platnou legislativou.

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. 12/6/2019 bylo schváleno.

10. Seznámení s informacemi ze schůze DSO SOMPO

Starosta seznámil zastupitele s informacemi, které získal na schůzi DSO Sompo, která se
konala dne 22. 10. 2019 v Žirovnici. Jedná se o přípravu projektu Door to door, která má
za účel zvýšení třídění komunálního odpadu. Občané v průběhu roku 2020 obdrží plastové
popelnice na tříděný odpad – plast, papír a bioodpad. Směsný komunální odpad (plechové
popelnice) budou vyváženy v intervalu jednou za 14 dní. Jedná se o postupné kroky, které
jsou nutné pro okamžik, kdy dojde k úplnému zákazu skládkování komunálního odpadu a
odpad bude nutné vozit do spaloven k likvidaci. Vzhledem k tomu, že se očekává prudké
navýšení cen za odvoz komunálního odpadu, je snahou tohoto opatření, připravit občany
na co nejvyšší možné třídění a tím snížení množství odevzdávaného netříděného
komunálního odpadu. Občané budou včas informování obecním úřadem pomocí
informačních letáků, které DSO Sompo bude na obce s předstihem distribuovat.
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11. Seznámení s informacemi z jednání na KÚ Kraje Vysočina- čištění
odpadních vod
Starosta seznámil zastupitele obce s informacemi z jednání na KÚ Kraje Vysočina na
které byl pozván. Jednalo se o setkání zástupců obcí s představiteli KÚ Vysočina a
zástupci Povodí Vltavy. Zástupcům dotčených obcí, které se nacházejí v ochranném
pásmu vodní nádrže Želivka, byla sdělena platná legislativa v oblasti ochrany podzemních
a povrchových vod a finanční postihy a možné další právní důsledky v případě porušování
platné legislativy. Dále byly předány informace o dotačních titulech v souvislosti
s výstavbou čistíren odpadních vod a kanalizací.
Obec Komorovice má v současné době, jako jedna z mála obcí platné povolení – vyjímku
ze zákona k vypouštění odpadních vod. Tato vyjímka však nemusí a patrně nebude dále
prodlužována a je třeba začít pracovat na přípravě projektové dokumentace a následně na
výstavbě čistírny odpadních vod. Kanalizační stoky v obci jsou z části nové, kanalizace je
kompletně zmonitorována, platný územní plán počítá s výstavbou čistírny a polohové
umístění současné kanalizace neklade extrémní finanční nároky na obnovu a z tohoto
důvodu se jeví výstavba ČOV v naší obci jako nejméně problematická ze všech
zúčastněných obcí.
Z tohoto důvodu starosta již oslovil projektanta, který byl doporučen pracovníkem
povolovacího orgánu jako osvědčený a zkušený, o vypracování cenové nabídky na
projekční práce v souvislosti s výstavbou ČOV a rekonstrukcí části kanalizace v obci
Komorovice. V souvislosti s tímto bylo také rozhodnuto o vybudování dešťové kanalizace
pod připravovanou stavbou chodníku podél hlavní komunikace, kterou by se odvodnil
zejména areál společnosti Osma a souběžné stavby. Ve věci bude dále jednáno a
zastupitelé obce budou průběžně informováni. Jedná se o velkou stavební akci a je nutné
počítat s větší finanční a časovou náročností, která se rozhodně překlopí do dalšího
funkčního období zastupitelstva.

12. Seznámení s dokončením projektu Wifi free v obci Komorovice od spol.
Starnet
Starosta seznámil zastupitele s dokončením projektu bezplatného wifi free internetu od
spol. Starnet. Společnost na základě uzavřené smlouvy s obcí bezplatně nainstalovala
přípojné body na určených místech a zdarma bude internetové připojení poskytovat.
Objem a rychlost přenášených dat bude samozřejmě omezena. Nicméně se jedná o další
dobrou službu pro občany a návštěvníky obce.
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13. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2020
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce Komorovice na rok 2020, kde
příjmy budou činit 4.620.500,- Kč a výdaje 4.620.500,- Kč. Zastupitelstvo obce se
dohodlo na plánovaných výdajích pro rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2020 ve výši:
Příjmy: 4.620.500,- Kč
Výdaje:4.620.500,- Kč
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. 12/7/2019 bylo schváleno.

14. Projednání uspořádání slavnostního rozsvěcení vánočního stromu
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že tak jako každoročně se bude v obci konat rozsvěcení
vánočního stromku, tentokrát to bude 30. 11. 2019 v 18. hodin před Obecním úřadem,
občerstvení a zábava se potom bude konat v budově na hřišti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání rozsvěcení vánočního stromku v obci dne 30. 11.
2019 v 18. hodin.
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. 12/8/2019 bylo schváleno.
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15. Seznámení s havárií vodovodu ve společnosti Hranipex a.s.
Starosta seznámil zastupitele s havárií vodovodu v areálu společnosti Hranipex a.s..
Jednalo se o prasklé vodovodní potrubí pro jednu ze skladovacích hal. Uniklá voda bude
společnosti Hranipex vyfakturována. Jednalo se o únik vody za vodoměrem spol.
Hranipex tedy měřený odběr. Zástupci společnosti byli vyzváni k častější evidenci
odebrané vody, tak aby se předešlo dlouhodobým ztrátám vody v případě další havárie.

16. Projednání podání žádosti o pokácení stromu před domem čp. 24
Starosta seznámil zastupitele se špatným stavem stromu jasanu před č.p.24, který je třeba
v co nejbližší době pokácet, aby nedošlo k ohrožení občanů a škodám na majetku. Jedná
se o suchý jasan o stáří cca. 60 let.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na OÚ o pokácení stromu před č.p.24.

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. 12/9/2019 bylo schváleno.

17. Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Komorovice na opravu
fasády rodinného domu č.p. 9
Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Jana Honzla č.p.9 o dotaci na opravu fasády
rodinného domu č.p. 9 ve výši 20.000,- Kč. Žadatel předložil všechny potřebné doklady a
splnil všechny podmínky dotace.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na opravu fasády rodinného domu čp. 9
ve výši 20.000,- Kč p. Janu Honzlovi z programu na obnovu vzhledu obce Komorovice
pro rok 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. 12/10/2019 bylo schváleno.

Příští zastupitelstvo se bude konat dne 21. 12. 2019 v 17. hodin

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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