Zápis č. 17
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 6. 5. 2020 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. 17/1/2020 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 14 – Začlenění území obce
Komorovice do územní působnosti MAS Humpolecka, z.s. pro období let 2021-2027 a
bod č. 15 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019.
6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019.
7. Projednání žádosti z.s. Čtveráci o příspěvek na pořádání Staročeské pouti
v Mladých Bříštích.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 a č.2/2020.
9. Seznámení se získáním dotace na opravu místní komunikace a dotace na
pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a ČOV z Fondu
Vysočiny.
10. Projednání vybudování zázemí „skladu“ pro tenisové hřiště.
11. Seznámení s opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19.
12. Seznámení s probíhajícími stavebními úpravami zázemí prodejny potravin
v obci.
13. Projednání úpravy okolí kapličky.
14. Začlenění území obce Komorovice do územní působnosti MAS Humpolecka,
z.s. pro období let 2021-2027.
15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2020.
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. 17/2/2020 bylo schváleno.
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4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019
Starosta obce oznámil zastupitelům, že návrh závěrečného účtu obce Komorovice byl
zveřejněn na úřední desce obce a elektronické úřední desce po stanovenou dobu, nebyly
k němu vzneseny žádné námitky ani připomínky a tudíž je možné jeho schválení
zastupitelstvem obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditora o přezkoumání
hospodaření obce Komorovice za rok 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Komorovice za rok 2019 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komorovice za rok 2019 bez výhrad.

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. 17/3/2020 bylo schváleno.

6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s předloženou účetní uzávěrkou za rok 2019, jejíž
součástí je i inventarizační zpráva za rok 2019. Protože již uběhla zákonná lhůta, po které
může být hlasováno o schválení účetní uzávěrky obce a protože bylo vyhověno všem
náležitostem, navrhl starosta hlasování o schválení účetní uzávěrky za rok 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Komorovice za rok 2019.
3

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. 17/4/2020 bylo schváleno.

7. Projednání žádosti z.s. Čtveráci o příspěvek na pořádání Staročeské pouti
v Mladých Bříštích
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí z.s. Čtveráci o finanční dar na pořádání
Staročeské pouti v Mladých Bříštích. Každoročně přispívá obec na pořádání Staročeské
pouti požadovanou částkou 5.000,- Kč. Starosta telefonicky hovořil se zástupcem z.s.
Čtveráci panem Koubkem, který uvedl, že plánují uspořádat pouť i v letošním roce. Na
místě budou provedena taková opatření, která budou v dané chvíli nařízena vládou ČR.
(Covid-19)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na pořádání Staročeské pouti v Mladých
Bříštích ve výši 5.000,- 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. 17/5/2020 bylo schváleno.

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 a č.2/2020

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1 a č.2/2020.
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9. Seznámení se získáním dotace na opravu místní komunikace a dotace na
pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a ČOV
z Fondu Vysočiny
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdržením dotace z Fondu Vysočiny ve výši
127.000,- Kč na opravu místní komunikace. Tato již byla provedena. Jedná se o druhou
etapu opravy místní komunikace vedoucí k paní Dubové. Starosta dále uvedl, že obci
Komorovice byla schválena žádost z Fondu Vysočina ve výši 289.800,- Kč na pořízení
projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace a ČOV.

10. Projednání vybudování zázemí „skladu“ pro tenisové hřiště
Starosta seznámil zastupitele s potřebou vybudování „skladu“ u tenisového hřiště. Bude
se jednat o plechový zahradní domek 3x2,5 m zelené barvy umístěném na betonové
desce v rohu za tenisovým hřištěm u pozemku p. J. Peška. Ve skládku bude uloženo
nářadí potřebné na údržbu a provoz tenisového a sportovního hřiště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zahradního domku o vel. cca. 3 x 2,5 m a
vybudování zpevněné plochy, na které bude domek stát.
.
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. 17/6/2020 bylo schváleno.

11. Seznámení s opatřeními v souvislosti s pandemií Covid - 19
Starosta seznámil zastupitele obce s opatřením proti Covid-19, které v obci proběhlo.
Byly nakoupeny a bezúplatně vydány občanům Komorovic od věku 60 let ochranné
prostředky jako jsou jednorázové rukavice, ochranné brýle, roušky (ústenky) a
dezinfekce. V případě další vlny pandemie bude opatření zopakováno.
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12. Seznámení s probíhajícími stavebními úpravami zázemí prodejny potravin
v obci
Starosta seznámil zastupitele s probíhajícími úpravami zázemí prodejny potravin
v budově víceúčelové budovy čp. 50. Jsou realizována taková opatření, která byla
schválena zastupitelstvem obce při projednávání rozpočtu obce na rok 2020! Konec prací
včetně rekolaudace části objektu je plánováno na léto-podzim 2020.

13. Projednání úpravy okolí kapličky
Starosta seznámil zastupitele s blížící se opravou střechy kapličky. Kaplička je
v současné době vystěhována. Zvon odvezen odbornou firmou k případné renovaci. Na
dalším zasedání zastupitelstva obce bude řešeno, zda se bude po opravě ke kapličce
vracet oplocení, dále zda bude provedena renovace uvnitř umístěných předmětů a
venkovních kamenných prvků a dveří.

14. Projednání začlenění obce Komorovice do územní působnosti MAS
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdrženou žádostí o vyjádření z MAS
Humpolecka, zda bude obec Komorovice v dalším období 2021-2027 začleněna do
územní působnosti MAS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje začlenění území obce Komorovice do územní
působnosti Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. pro období let
2021-2027.
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. 17/7/2020 bylo schváleno.
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15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2020
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3/2020

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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