Zápis č. 19
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 15. 7. 2020 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. 19/1/2020 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 10 – Seznámení s rozpočtovým
opatřením č.4/2020, bod č. 11 – Projednání žádosti spol. OK Plan Architects, s.r.o.
Humpolec o vyjádření ke stavbě: Komorovice-Hranipex a.s., vestavba drtírny (parc.č.
241/1, k.ú. Komorovice) a bod č. 12 - Projednání „Závěrečného účtu DSO Sompo za rok
2019“.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání návrhu kupní smlouvy na odkoupení části obecního pozemku
parc.č. 401/40 v k.ú.Komorovice, kde bude umístěna nová trafostanice , mezi
obcí Komorovice a spol. E.ON Distribuce a.s.
6. Projednání žádosti o finanční dar od zájmového sdružení Spolek Tábornický
Táborák, Tábor.
7. Projednání žádosti o spolupráci na VII. Ročníku Dne české historie.
8. Projednání úhrady části nákladů na pořádání dětského dne v Komorovicích.
9. Projednání pořízení zastínění části dětského hřiště.
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2020.
11. Projednání žádosti spol. OK Plan Architects, s.r.o. Humpolec o vyjádření ke
stavbě: Komorovice-Hranipex a.s., vestavba drtírny (parc.č. 241/1, k.ú.
Komorovice).
12. Projednání „Závěrečného účtu DSO Sompo za rok 2019“.
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. 19/2/2020 bylo schváleno.

2

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Projednání návrhu kupní smlouvy na odkoupení části obecního
pozemku parc.č. 401/40 v k.ú. Komorovice, kde bude umístěna nová
trafostanice mezi obcí Komorovice a spol. E.On Distribuce a.s..
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že záměr prodeje pozemku parc.č. 401/61 v k.ú.
Komorovice o výměře 26 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 440-238/2020
vyhotoveným firmou Diana Špinarová-Geodézie Vysočina od pozemku parc.č. 401/40,
který je zapsán na LV č. 10001 – Obec Komorovice, byl řádně vyvěšen po zákonem
stanovenou dobu na úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce a je možné o
záměru hlasovat. Cena pozemku byla stanovena 200,- Kč za 1m2. Pozemek je veden
katastrem nemovitostí jako ostatní plocha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje prodej pozemku parc.č. 401/61 v k.ú.
Komorovice o výměře 26 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 440-238/2020
vyhotoveným firmou Diana Špinarová-Geodézie Vysočina od obecního pozemku parc.č.
401/40, který je zapsán na LV č. 10001 – Obec Komorovice. Cena pozemku byla
stanovena 200,- Kč za 1m2. Pozemek je veden katastrem nemovitostí jako ostatní plocha.
Kupující E. ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01, IČO: 280 85 400.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 19/3/2020 bylo schváleno.
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6. Projednání žádosti o finanční dar od zájmového sdružení Spolek
Tábornický Táborák Tábor
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdrženou žádostí zájmového sdružení Spolek
Tábornický Táborák, zapsaný spolek se sídlem Radnická 52 v Táboře, IČO: 45059268
v.z. Marcelou Radilovou o finanční dar na pořádání letního tábora.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro zájmové sdružení Spolek Tábornický
Táborák, zapsaný spolek se sídlem Radnická 52 v Táboře, IČO: 45059268 v.z. Marcelou
Radilovou na provozování letního tábora ve výši 1.000,-Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 19/4/2020 bylo schváleno.

7. Projednání žádosti o spolupráci na VII. ročníku Dne české historie
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí o spolupráci na VII. ročníku Dne české
historie formou finančního daru.
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci na VII. ročníku Dne české historie formou
finančního daru ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:0
Proti:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Zdržel se:0
Usnesení č. 19/5/2020 nebylo schváleno.
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8. Projednání úhrady části nákladů na pořádání dětského dne v
Komorovicích
Starosta obce seznámil zastupitele s blížícím se termínem dětského dne v Komorovicích,
který bude tak jako každý rok spojený s uspořádáním letní zábavy na hřišti. Výtěžek by
mohl být opět věnován otci nemocných dětí Vítka a Františka ml., panu Františku
Hypšovi, bytem Rynárec. Výše daru celkem by byla jako obvykle 10.000,- Kč s tím, že
rozdíl mezi vybranou částkou na dobrovolném vstupném a cílovou částkou doplatí obec
ze svého rozpočtu. Dále starosta uvedl, že tak jako obvykle obec uhradí zábavné atrakce,
sladkosti, večerní muziku apod. náklady spojené s uspořádáním dětského dne a letní
zábavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů spojených s uspořádáním dětského dne a
letní zábavy, konané dne 18. 7. 2020. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
jako finanční dar na dobročinné účely pro rodinu Hypšovu, tak aby celková výše
příspěvku byla 10.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 19/6/2020 bylo schváleno.

9. Projednání pořízení zastínění části dětského hřiště
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostmi maminek z obce na zastínění části
dětského hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zastínění dětského hřiště. Bude oslovena firma, která
se uvedenou problematikou zabývá o zpracování cenové nabídky, o které bude rozhodnuto
na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 19/7/2020 bylo schváleno.
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10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2020
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2020.

11. Projednání žádosti spol. OK Plan Architects, s.r.o. Humpolec o
vyjádření ke stavbě: Komorovice-Hranipex a.s., vestavba drtírny (parc.č.
241/1, k.ú. Komorovice)
Starosta seznámil zastupitele obce s předloženou žádostí o vyjádření ke stavbě „HranipexKomorovice, vestavba drtírny a projektovou dokumentací. Jedná se o vestavbu
technologie drtírny do stávající výrobní haly spol. Hranipex. Drtírna bude situována na
straně ke komunikaci I/34 a tedy by neměla nikterak omezovat občany obce Komorovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr – „Komorovice-Hranipex a.s., vestavba
drtírny (parc.č. 241/1, k.ú. Komorovice)“, který předložila v zastoupení spol. Hranipex a.s.
spol. OK Plan. Architects s.r.o.. Stavba bude provedena dle předložené projektové
dokumentace.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R.Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/8/2020 bylo schváleno.

12. Projednání „Závěrečného účtu DSO Sompo za rok 2019“
Starosta seznámil zastupitele s předloženým „Závěrečným účtem DSO Sompo za rok
2019“.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet DSO Sompo za rok 2019“.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 19/9/2020 bylo schváleno.

Různé, diskuze.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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