Zápis č. 11/2016
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 7. 11. 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 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 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. 11/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání.
Starosta podal návrh na doplnění bodu jednání č. 9. - Projednání výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření obce Komorovice za rok 2016, č. 10 - Projednání smlouvy o
právu provést stavbu se spol. OSMA zpracování plastů, s.r.o., Komorovice 1, č. 11 Projednání smlouvy o veřejných službách číslo 119/2017 se spol. ICOM transport a. s..,
č. 12 - Projednání dodatku smlouvy o podmínkách sběru, přepravy a likvidace
komunálních odpadů pro rok 2017, č. 13 - Projednání poskytnutí finančního daru
hudebnímu seskupení Swinging Chipses, č. 14 - Projednání záměru pronájmu přísálí
v KD Komorovice a sociálního zařízení hřiště – budovy pro SDH Komorovice.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.
6. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
7. Projednání rozpočtové změny č. 6.
8. Projednání uspořádání vánočního zájezdu do Prahy a uspořádání slavnostního
rozsvěcení stromku.
9. Projednání výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Komorovice za rok
2016.
10. Projednání smlouvy o právu provést stavbu se spol. OSMA zpracování plastů,
s.r.o., Komorovice 1.
11. Projednání smlouvy o veřejných službách číslo 119/2017 se spol. ICOM transport
a. s..
12. Projednání dodatku smlouvy o podmínkách sběru, přepravy a likvidace
komunálních odpadů pro rok 2017.
13. Projednání poskytnutí finančního daru hudebnímu uskupení Swinging Chipses.
14. Projednání záměru pronájmu přísálí v KD Komorovice a sociálního zařízení hřiště –
budovy pro SDH Komorovice.

Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/2/2016
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 zprávy kontrolního a finančního výboru.
Starosta seznámil zastupitelstvo s předloženou zprávou kontrolního a finančního
výboru obce za 1. pololetí 2016. Kontrolní a finanční výbor přezkoumal namátkově
účetnictví a plnění úkolů zastupitelstva. Protože zprávy těchto výborů splňují všechny
náležitosti, navrhl starosta jejich schválení.
Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního a finančního výboru za l. pololetí
roku 2016.

6. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce Komorovice na rok
2017, kde předpokládané příjmy obce budou ve výši 3.352.600,- Kč. Zastupitelstvo
obce po vzájemné diskuzi schválilo výdaje obce, které budou ve stejné výši jako
příjmy tedy 3.352.600,- Kč. Dále zastupitelstvo obce projednalo pravomoc starosty
při rozpočtových opatřeních.

Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Komorovice pro rok 2017, kde
příjmy činí 3.352.600,- Kč a výdaje 3.352.600,- Kč.
Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostovi obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100.000,- Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).

7. Projednání rozpočtové změny č. 6.
Starosta obce seznámil zastupitele s předloženou rozpočtovou změnou č. 6 a navrhl
hlasování.
Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/5/2016
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 6.

8. Projednání uspořádání vánočního zájezdu do Prahy a uspořádání
slavnostního rozsvěcení stromku.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s plánovaným výletem občanů do Prahy na
představení Miláček Anna v Divadle Palace dne 10. 12. 2016, které se bude konat od
14.00 hod., následně budou občané mít možnost navštívit předvánoční PrahuStaroměstské a Václavské náměstí. Odjezd od obecního úřadu bude v 11.30 hod.
s plánovanou zastávkou v Humpolci – Mléčné lahůdky, odjezd z Prahy plánujeme
podle dohody s občany cca na 20 hod.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku bude 26. 11. 2016 od 17.00 hod., k poslechu
bude hrát kapela Swinging Chipses, občerstvení je jako tradičně zajištěno.

Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zájezd na divadlo do Prahy dne 10. 12. 2016 a termín
rozsvěcení vánočního stromku dne 26. 11. 2016.

9. Projednání výsledku dílčího
Komorovice za rok 2016.

přezkoumání

hospodaření

obce

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za
část roku 2016. Dílčím přezkoumáním byl zjištěn nedostatek v zaúčtování prodaných
pozemků, kdy prodané pozemky byly odepsány až k 30. 10. 2016 a tudíž se vyřazení
nepromítlo v rozvaze k 30. 9. 2016. Byla přijata opatření, aby k podobným chybám již
nedocházelo.

10. Projednání smlouvy o právu provést stavbu se spol. OSMA
zpracování plastů s.r.o., Komorovice 1.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s předloženou žádostí spol. OSMA Komorovice
o povolení provedení stavby na obecním pozemku parc.č. 517/12 v k.ú. Komorovice.
Jedná se o připojení nově budované ČOV spol. OSMA na kanalizační řád obce.
Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Komorovice a spol. OSMA
zpracování plastů s.r.o., Komorovice 1, „Smlouvu o právu provést stavbu“ dle § 1240
a násl. zák. 89/2012 OZ – bezúplatně. Bližší podmínky obce budou upřesněny ve
smlouvě. Smlouvu za obec uzavře starosta obce.

11. Projednání smlouvy o veřejných službách číslo 119/2017 se spol.
ICOM transport a. s..
Starosta seznámil zastupitele s předloženou smlouvou od firmy ICOM transport a.s.,
Jihlava, týkající se spolufinancování obce spoje – školního autobusu č. 350030.
Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č.11/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje „ Smlouvu o veřejných službách číslo: 119/2017“ mezi
obcí Komorovice a firmou ICOM transport a.s., Jihlava. Smlouvu za obec uzavře
starosta obce.

12. Projednání dodatku smlouvy o podmínkách sběru, přepravy a
likvidace komunálních odpadů pro rok 2017
Starosta seznámil zastupitelstvo s dodatkem smlouvy od firmy SOMPO na rok 2017.
Náklady na 1 obyvatele činí pro rok 2017 586,- Kč včetně DPH.

Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing.
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 11/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o podmínkách sběru, přepravy a
likvidace komunálních odpadů pro rok 2017 mezi obcí Komorovice a spol. SOMPO ,
a.s.. Smlouvu za obec uzavře starosta obce.

13. Projednání poskytnutí finančního daru hudebnímu uskupení
Swinging Chipses.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na poskytnutí daru hudebnímu
uskupení Swinging Chipses ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 7 Bc. Jež, Ing.Vašák, Brambůrková, Krejčí R., Krejčí V. Alenka.
Proti: 0
Zdržel se: 1 Ing. Koudelka

Usnesení č. 11/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar hudebnímu uskupení Swinging Chipses ve
výši 5.000,- Kč.

14. Projednání záměru pronájmu přísálí v KD Komorovice a sociálního
zařízení hřiště – budovy pro SDH Komorovice.
Starosta seznámil zastupitele se žádostí SDH Komorovice o umožnění sídla SDH
Komorovice na adrese obce čp. 50.

Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 11/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu přísálí v KD Komorovice a sociálního
zařízení hřiště – budovy pro SDH Komorovice za symbolickou částku 1,- Kč/rok.
Energie (elektřinu a vodu) bude hradit obec Komorovice.

Různé, diskuze.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 9. 12. 2016 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

