Zápis č. 13
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 21. 12. 2019 od 17,00 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 17,00 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. 13/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 8 - Projednání podání žádosti
o dotaci z MMR ČR v rámci dotačního titulu 117d8210H – Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a
rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště
Komorovice“ a bod č.9 - Projednání příkazní smlouvy mezi obcí Komorovice a Mgr.
Alexandrem Ivanovem, IČ:02008726, Olomouc na podání žádosti o dotaci z MMR ČR na
akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“.

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. 7.
6. Projednání pokračování v programu „Obnovy vzhledu obce Komorovice na
rok 2020“.
7. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2020.
8. Projednání podání žádosti o dotaci z MMR ČR v rámci dotačního titulu
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva
pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“.
9. Projednání příkazní smlouvy mezi obcí Komorovice a Mgr. Alexandrem
Ivanovem, IČ:02008726, Olomouc na podání žádosti o dotaci z MMR ČR na
akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“.
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. 13/2/2019 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. 7
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7.

6. Projednání pokračování v dotačním programu „Program na obnovu
vzhledu obce Komorovice 2020“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s poskytováním příspěvků občanům v roce 2019. O
příspěvek požádali dva občané z toho jednou na oplocení RD a jednou na fasádu RD.
Tedy zájem občanů o finanční příspěvek stále přetrvává a je na místě v programu
pokračovat i v roce 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v dotačním programu obce „Program na
obnovu vzhledu obce Komorovice 2020“. Pravidla programu zůstávají stejná jako
v minulých letech.
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. 13/3/2019 bylo schváleno.

7. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2020
Starosta obce oznámil, že návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2020 byl po zákonem
stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce, nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky ani výhrady a je tudíž možné jednat o jeho schválení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Komorovice na rok 2020 ve výši příjmy
4.620.500,- Kč a výdaje ve stejné výši 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. 13/4/2019 bylo schváleno.

8. Projednání podání žádosti o dotaci z MMR ČR v rámci dotačního titulu
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z
Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“
Starosta obce seznámil zastupitele s potřebou rekonstrukce hřiště u koupaliště a možností
podání žádosti o dotaci z MMR ČR. Jednalo by se o pokládku nového umělého trávníku a
výměnu osvětlení hřišti. Dále by došlo k oddělení nové plochy oplocením. Rekonstrukci
by mohla provést společnost Linhart spol. s r.o., Stará Boleslav, IČ:47052121, která
provedla výstavbu hřiště v letošním roce v obci Mladé Bříště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117d8210H
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Víceúčelové hřiště 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. 13/5/2019 bylo schváleno.
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9. Projednání příkazní smlouvy mezi obcí Komorovice a Mgr. Alexandrem
Ivanovem, IČ:02008726, Olomouc na podání žádosti o dotaci z MMR ČR
na akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem příkazní smlouvy na zajištění administrace
podání žádosti o dotaci z MMR ČR na akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“ mezi obcí
Komorovice a Mgr. Alexandrem Ivanovem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu mezi Obcí Komorovice, Komorovice 50,
IČ:00248436, 396 01 Humpolec a Mgr. Alexandrem Ivanovem, IČ:02008726, Dukelská
1, 779 00 Olomouc, na zabezpečení komplexního poradenského servisu při přípravě
žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2020+ u MMR ČR na akci
„Víceúčelové hřiště Komorovice“. Zejména se jedná o kompletaci a podání příslušné
žádosti, včetně následné administrace projektu v případě přidělení dotace.
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. 13/6/2019 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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