Zápis č. 12
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 5.11. 2015 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:
Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,
Pavel Alenka, Radka Krejčí
Omluveni: Věra Brambůrková
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 dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále uvedl, že
zastupitelstvo se sešlo v počtu šesti členů a je tedy usnášeníschopné. Zápis z předchozího
zasedání byl řádně ověřen, není k němu námitek a je uložen k nahlédnutí na obecním
úřadě. Upravený (anonymizovaný) zápis byl zveřejněn na úřední desce obce a rovněž na
elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, Ing. Vašák

Usnesení č. 11/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a R. Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce navrhl přítomným doplnění dalších bodů do programu jednání – 11.
Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku parc. č. 81/26 a 81/27 v k. ú.
Komorovice. – 12. Projednání podepisování smluv za Obec Komorovice.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání rozpočtové změny č. 4.
Seznámení zastupitelstva s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2015.
7. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.
8. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
9. Projednání výsledku dotazníkového šetření u obyvatel obce – zájem o sociální
služby.
10. Projednání pořízení příslušenství k obecnímu malotraktoru – mulčovače.
11. Různé, diskuze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, Ing. Vašák

Usnesení č. 11/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

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

5. Projednání rozpočtové změny č. 4.
Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtovou změnou č. 4 a navrhl její schválení.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka, Ing. Vašák

Usnesení č. 11/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.

6. Seznámení zastupitelstva obce s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015, který provedl kontrolní odbor Kraje Vysočina. Nebyly zjištěné žádné závady
či nedostatky.

7. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.
Starosta seznámil zastupitelstvo s předloženou zprávou kontrolního a finančního výboru
obce za 1. pololetí 2015. Kontrolní a finanční výbor přezkoumal namátkově účetnictví a
plnění úkolů zastupitelstva. Protože zprávy těchto výborů splňují všechny náležitosti,
navrhl starosta jejich schválení.

Hlasování:
Pro: 6
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka,
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru obce Komorovice
za 1. pololetí 2015.

8. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2016 a seznámil
zastupitelstvo s navrhovanými příjmy a výdaji. Po projednání návrhu jednotlivých § a
položek byl navržen rozpočet vyrovnaný, kde výše příjmů a výdajů činí 3,283.300,- Kč.

Hlasování:
Pro: 6
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka,
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2016, kde příjmy
činí 3,283.300,- Kč a výdaje 3,283.300,- Kč.

9. Projednání výsledků dotazníkového šetření u obyvatel obce – zájem o
sociální služby.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli
obce. Vráceny byly pouze čtyři vyplněné dotazníky. Z výsledků vyplývá, že v obci není
zájem o sociální služby, které by obec mohla seniorům částečně spolufinancovat.
Vzhledem k uvedenému se zastupitelstvo dohodlo, že uvedený záměr se odkládá na
neurčito.

10. Projednání pořízení příslušenství k obecnímu malotraktoru –
mulčovače.

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou a prezentací firmy Zahradní technika
PROFI sekačky Prodejní centrum Čechtice - autorizovaný prodej a servis Smetanova 193,
Čechtice okr. Benešov, která nabízí mulčovač za obecní malotraktor za cenu cca 25.000,Kč. Samotný mulčovač byl představen společností v praxi u koupaliště. Společnost
rovněž nabídla servis obecního malotraktoru.

Hlasování:
Pro: 6
Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka,
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č.11/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mulčovače k obecnímu malotraktoru a servis
malotraktoru u společnosti Zahradní technika PROFI sekačky Čechtice.
.

11. Projednání žádosti o odkoupení obecního pozemku parc. č. 81/26 a
81/27 v k. ú. Komorovice.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. D. B., Komorovice a sl. E. J., Humpolec, o
odkoupení obecního pozemku parc.č.81/26 a 81/27 za účelem výstavby rodinného domku.
Vzhledem k tomu, že dané území počítá v územním plánu obce s výstavbou rodinných
domů, starosta podal návrh na hlasování o záměru prodeje uvedených pozemků. Bližší
podmínky prodeje pozemků budou schváleny na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka

Usnesení č.11/7/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parc. č.81/26 a 81/27 v
k.ú. Komorovice p. D. B., Komorovice a sl. E. J., Humpolec, za účelem výstavby
rodinného domku.

12. Projednání podepisování smluv za obec Komorovice.
Zastupitelstvo obce projednalo náležitosti kolem podepisování smluv za obec
Komorovice. Samotnému podepsání smluv bude vždy předcházet projednání a
odsouhlasení zastupitelstvem obce. Podepsání smlouvy již bude v kompetenci starosty
obce.

Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, P. Alenka, Ing. Koudelka,

Usnesení č.11/8/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje podepisování smluv za Obec Komorovice starostou obce.
Smlouvy budou vždy nejprve projednány a odsouhlaseny zastupitelstvem obce.

13. Různé, diskuze.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 12. 12. 2015 (sobota) v 19,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:
Bc. Přemysl Jež

ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Krejčí

Radka Krejčí

