Zápis č. 25
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 10. 2. 2021 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluven: Pavel Alenka

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 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,
Proti:0
Zdržel se:0

J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza

Usnesení č. 25/1/2021 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 10 - Projednání ceny vodného
a stočného na rok 2021 a bod č. 11- Projednání konání MDŽ.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání pořízení vánočního osvětlení na lampy u sil.II/347.
6. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Komorovice.
7. Seznámení s výsledkem Tříkrálové sbírky 2021 v obci Komorovice.
8. Projednání cenových nabídek na výměnu oken v kulturním domě čp. 50.
9. Seznámení s výsledkem jednání ohledně umístění informativního měřiče
rychlosti v obci.
10. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2021.
11. Projednání konání MDŽ.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 25/2/2021 bylo schváleno.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.
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5. Projednání pořízení vánočního osvětlení na lampy u sil.II/347
Vzhledem k opakujícím se dotazům občanů na pořízení vánočního osvětlení na lampy VO
podél hlavní silnice, starosta obce předložil zastupitelům na výběr katalogy s vánočním
osvětlením od spol. ELPE Pelhřimov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 4 ks vánočního osvětlení z předložených katalogů a 1
ks vánoční hvězdy na strom před obchodem.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, J. Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 25/3/2021 bylo schváleno.

6. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Komorovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem nové Obecně závazné vyhlášky obce č.
1/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Komorovice. Vyhlášku je třeba upravit dle nových podmínek při sběru v systému D2D.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Komorovice č. 1/2021 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komorovice.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 25/4/2021 bylo schváleno.
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7. Seznámení s výsledkem Tříkrálové sbírky 2021 v obci Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem Tříkrálové sbírky v letošním roce. Vzhledem
k současné situaci se vybralo pěkných 7.400,- Kč.

8. Projednání cenových nabídek na výměnu oken v kulturním domě čp. 50
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na výměnu zbylých oken
v kulturním domě čp. 50.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od firmy MH-plast s.r.o. Humpolec.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 25/5/2021 bylo schváleno.

9. Seznámení s výsledkem jednání ohledně umístění informativního měřiče
rychlosti v obci
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem jednání na PČR ohledně umístění
informativního měřiče rychlosti projíždějících vozidel. V souvislosti s plánovaným
umístěním je třeba ještě vyvolat jednání se společností OSMA a.s. Komorovice.

10. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2021
Starosta obce seznámil zastupitele s kalkulovanou cenou vodného a stočného pro rok
2021. Cena vodného pro rok 2021 vychází ve výši 22,-Kč/m3. Cena stočného pro rok
2021 vychází ve výši 3,- Kč/m3 spotřebovaného množství vody.
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Dále starosta navrhl, aby z rozpočtu obce byl poskytnut občanům (stejně jako
v předchozích letech), kteří mají v obci trvalý pobyt příspěvek na vodné ve výši 18,- Kč
za m3 do odebraného ročního množství 50 m3 za osobu. To znamená, že by každý občan
s trvalým pobytem v obci Komorovice platil do množství 50 m3 odebrané vody za rok
cenu 4,- Kč/m3. Nad toto množství by již hradil plnou kalkulovanou cenu 22,- Kč/m3.
Počet občanů s trv. pobytem v odběrném místě by vycházel z platného stavu ke dni 1. 1.
daného zúčtovacího období. Občan (odběratel) s trvalým pobytem v obci, který vlastní
v obci více odběrných míst bude moci příspěvek obce využít, v případě nevyužití limitu
v jednom odběrném místě, i na druhé odběrné místo.
Návrh usnesení:
bod. 1) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 22,-Kč/m3.
bod. 2) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši 3,- Kč za m3
odebrané vody.
bod. 3) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku občanům obce s trvalým
pobytem v obci Komorovice ke dni 1. 1. zúčtovacího období (tj. roku 2021) na vodné ve
výši 18,- Kč za m3 do množství 50 m3 odebrané vody za osobu a rok. Občan (odběratel)
s trvalým pobytem v obci, který vlastní v obci více odběrných míst bude moci příspěvek
obce využít, v případě nevyužití limitu v jednom odběrném místě na druhé odběrné místo.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 25/6/2021 bylo schváleno.

11. Projednání konání MDŽ
Starosta zmínil, že se opět blíží MDŽ. Vzhledem ke stále panující situaci kolem COVID19 je třeba letošní konání MDŽ v obci zrušit.

Různé, diskuze.
starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí
Jan Koudelka
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