Zápis č. 10/2016
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 6.10. 2016 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,
Vlastimil Krejčí, Radka Krejčí, Pavel Alenka, Ing. Jan Koudelka

Omluveni:
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 dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále
uvedl, že zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 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:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání.
Starosta navrhl doplnit program jednání o bod č. 7 – Projednání žádosti farnosti Mladé
Bříště o poskytnutí finančního daru na opravu střechy kostela a bod č. 8 – Projednání
rozpočtové změny č. 5.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání žádosti Elišky Bělochové, bytem Komorovice čp. 21 o dotaci z rozpočtu
obce z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu oplocení u RD čp. 21.
6. Projednání žádosti manželů Miluše a Jana Koudelkových, bytem Komorovice čp. 16
o prodej pozemků.
7. Projednání žádosti farnosti Mladé Bříště o finanční dar na opravu střechy
kostela.
8. Projednání rozpočtové změny č. 5.
1.
2.
3.
4.
5.

Různé, diskuze.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

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

5. Projednání žádosti Elišky Bělochové, bytem Komorovice čp. 21 o
dotaci z rozpočtu obce z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na
opravu oplocení u RD čp. 21.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní Elišky Bělochové, Komorovice čp. 21 o
příspěvek na opravu oplocení u RD čp. 21.
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing.Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 10/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2016 ve výši 10.000,- Kč s Eliškou
Bělochovou, bytem Komorovice čp. 21, na opravu oplocení u RD čp. 21 v obci
Komorovice, do 30. 11. 2016 ode dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře starosta
Bc. Přemysl Jež.

6. Projednání žádosti manželů Miluše
Komorovice čp. 16 o prodej pozemků.

a

Jana

Koudelkových,

Starosta seznámil zastupitele obce s žádostí Miluše a Jana Koudelkových, bytem
Komorovice čp. 16 o koupi obecního pozemku, který užívají jako zahradu. Jedná se o
parc.č. 495/7 díl a) o výměře 89 m2 a parc.č. 737/4 díl b) o výměře 88 m2, které byly
odděleny geometrickým plánem č. 377-9/2012. Záměr prodeje obecního pozemku byl
řádně a po stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední obce, nebyla
k němu vznesena námitka ani jiná nabídka. Vzhledem k nedávné novelizaci zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. musí obec obecní pozemky prodávat pouze za cenu v místě a čase
obvyklou. Vzhledem k uvedenému navrhuje starosta prodat pozemek za cenu odhadní, dle
vypracovaného znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku bude
hradit kupující.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:1

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

Usnesení č. 10/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků žadatelům Janu Koudelkovi a
Miluši Koudelkové, bytem Komorovice čp. 16, parc. č. 495/7 díl a) o výměře 89 m2 a
parc. č. 737/4 díl b) o výměře 88 m2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3779/2012 a to za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené
s převodem pozemku budou hradit kupující.

7. Projednání žádosti farnosti Mladé Bříště o finanční dar na opravu
střechy kostela.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Římskokatolické farnosti Mladé Bříště
zastoupené panem farářem P. Timotejem Miroslavem Tutoky O. Pream, o finanční dar na
opravu střechy kostela v Mladých Břištích. Přílohou žádosti je rovněž faktura za
provedenou opravu a rozpis finanční spoluúčasti ostatních spádových obcí.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/5/2016
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje poskytnutí finanční daru na opravu střechy
kostela v Mladých Břištích ve výši 30.000,- Kč. Darovací smlouvu za obec Komorovice
uzavře starosta obce Bc. Přemysl Jež.

8. Projednání rozpočtové změny č. 5.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na rozpočtovou změnu č. 5.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 10/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5.

Různé, diskuze.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 7. 11. 2016 v 19 hodin v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

