Zápis č. 21
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 30. 9. 2020 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Radka Krejčí, Marie Čeledová, Jan Koudelka, Josef Hrůza

Omluveni:

Alenka Pavel, Paclík Pavel

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 5 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: 5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 21/1/2020 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 9 - Projednání provedení
deratizace v obci, bod č. 10 – Objednání kontejneru na velkoobjemový odpad a bod č. 11
– Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání podmínek prodeje palivového dřeva z obecního lesa.
6. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na Vystrkovskou stezku
odvahy.
7. Projednání záměru – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na akci „ Vystrkov – obnova NN“ mezi obcí Komorovice a
spol. E.ON Distribuce a.s.
8. Projednání zhotovení zastřešení venkovního sezení u víceúčelové obecní budovy
na hřišti č.p. 69.
9. Projednání provedení deratizace v obci.
10. Projednání objednání kontejneru na velkoobjemový odpad.
11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7.
Různé, diskuze.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:5
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 21/2/2020 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 podmínek prodeje palivového dřeva z obecního lesa
Starosta obce seznámil zastupitele se situací v obecním lese, kde stále probíhá těžba
kůrovcového dřeva. Prodej dřeva se uskutečňuje průběžně, tak jak se zastupitelstvo již
dříve dohodlo. V lese je v současné době cc. 150 m3 palivového dřeva, které se může
nabídnout občanům obce, příp. i někomu jinému k odkoupení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej palivového dřeva z obecního lesa za cenu 250,Kč/m3. Prodej se bude uskutečňovat tím způsobem, že bude prodáváno přímo ze skládky
v lese a to za účasti p. Vašáka, který dřevo buď jenom naloží, nebo jej i odveze zájemci
domů. Naložení a odvoz si bude hradit každý zájemce sám přímo p. Vašákovi. Jedná se o
dřevo v délkách 2, 4 a 5 m různého průměru a stavu. Zájemci z řad místních občanů se
budou moci hlásit na obecním úřadě do konce října. V případě, že se tímto způsobem
neprodá všechno palivové dřevo, bude dále nabídnuto i jiným zájemcům.

Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, J. Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 21/3/2020 bylo schváleno.

6. Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru na Vystrkovskou stezku
odvahy
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí p. Markéty Šimůnkové a Simony
Dalíkové o finanční dar, na pořádání Vystrkovské stezky odvahy ve výši 2.500,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na pořádání Vystrkovské stezky odvahy 2020
ve výši 2.500,- Kč.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 21/4/2020 bylo schváleno.

7. Projednání záměru – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na akci „ Vystrkov – obnova NN“ mezi obcí
Komorovice a spol. E.ON Distribuce a.s.
Starosta seznámil zastupitele s obdrženým Návrhem záměru na uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „ Vystrkov – obnova NN“ mezi obcí
Komorovice a společností E. ON Distribuce a.s.. Jedná se o přeložku veden NN na
Lipovkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na akci „Vystrkov – obnova NN „ mezi obcí Komorovice a spol.
E.ON Distribuce a.s.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 21/5/2020 bylo schváleno.

8. Projednání zhotovení zastřešení venkovního sezení u víceúčelové obecní
budovy na hřišti č.p. 69
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostmi návštěvníků víceúčelové budovy na hřišti o
zastřešení venkovní části, kde se v letním období sedí.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení zastřešení venkovního sezení u víceúčelové
budovy čp. 69. Stavbu provede stejná firma jako v případě samotné stavby střechy
víceúčelové budovy tj. firma pana Krajčinovského ze Světlice. Zemní práce provede p.
Škrabánek, p. Mažgút z Humpolce. Zastřešení bude provedeno ze stejných materiálů, jako
je střecha víceúčelové budovy.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 21/6/2020 bylo schváleno.

9. Projednání provedení deratizace v obci
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou opět po roce provést preventivní
deratizaci v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení plošné deratizace v obci firmou p. Jiráka
z Humpolce.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J.Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 21/7/2020 bylo schváleno.

10. Projednání objednání kontejneru na velkoobjemový odpad
Starosta seznámil zastupitele s potřebou objednání kontejneru na velkoobjemový odpad,
tak jako v minulých letech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání kontejneru na velkoobjemový odpad od spol.
Sompo a.s..
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Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 21/8/2020 bylo schváleno.

11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7
Starosta seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 7.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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