Zápis č. 12/2017
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 9. 12. 2017 od 18,00 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 18,00 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 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. 12/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu
Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání o body č. 9 – Seznámení
s rozpočtovými opatřeními č. 8, č. 9 a č. 10, bod č. 10 – Projednání žádosti OK Plan
Architects, s.r.o., Humpolec - nový administrativní objekt Hranipex a.s., Komorovice, bod
č. 11 - Projednání nákupu vozíků na popelnice + záložní zdroj na GSM studně.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2018.
6. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Komorovice za
rok 2017 odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.
7. Seznámení s kolaudačním souhlasem stavby „Vrtaná studna Komorovice“
8. Seznámení s probíhajícím řízením o změně č. 1 územního plánu Obce
Komorovice.
9. Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 8, 9, 10.
10. Projednání žádosti OK Plan Architects, s.r.o., Humpolec – nový
administrativní objekt Hranipex a.s., Komorovice.
11. Projednání nákupu vozíků na popelnice + záložní zdroj GSM studně.

Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 12/2/2017
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 rozpočtu obce na rok 2018
Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že proti návrhu rozpočtu obce na rok 2018 nebyly
vzneseny žádné připomínky a že rozpočet obce na rok 2018 může být schválen.

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

Usnesení č. 12/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Komorovice na rok 2018 s příjmy 3,614.700,Kč a výdaji 3,614.700,- Kč.

6. Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření
Komorovice odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina

obce

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem přezkumu hospodaření obce odborem kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina, hospodaření je bez závad a nedostatků. Zastupitelstvo
obce vzalo výsledek kontroly na vědomí.

7. Seznámení s kolaudačním
Komorovice“

souhlasem

stavby

„Vrtaná

studně

Starosta seznámil zastupitele s ukončeným povolovacím řízením na stavbu „Vrtaná studna
Komorovice“. Příslušným vodoprávním úřadem byl udělen kolaudační souhlas.

8. Seznámení s probíhajícím řízením o změně č. 1 územního plánu obce
Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s probíhajícím řízením o změně č.1 ÚP obce Komorovice.

9. Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 8, 9, 10.
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8, 9, 10.

10. Projednání žádosti OK Plan Architects, s.r.o. Humpolec – nový
administrativní objekt Hranipex a.s., Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s došlým projektem stavby nového administrativního objektu
společnosti Hranipex a.s., Komorovice. Předložená dokumentace pro územní řízení není
v rozporu z ÚP obce Komorovice.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 12/4/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s plánovaným stavebním záměrem výstavby nového
administrativního objektu Hranipex a.s., Komorovice, dle předložené dokumentace pro
územní řízení.

11. Projednání nákupu vozíků na popelnice + záložní zdroj GSM studně
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou vozíků na odvoz popelnic. Cena jednoho vozíku
je 797,39 Kč včetně DPH. Starosta navrhl zjistit u občanů zájem o tento vozík a případně
jej zdarma nabídnout občanům starším 65 let, kteří mají problém s dopravou popelnice
k silnici. V případě zájmu bude s jednotlivými občany sepsána darovací smlouva. Ostatní
občané si je budou moci zakoupit za pořizovací cenu.

Dále starosta seznámil zastupitele s potřebou dokoupit k novému vrtu a do vodojemu
záložní zdroj pro přenosová zařízení. Nabídka montážní firmy Jiří Havel, Věž 114 je
15.405,72 Kč.
Zastupitelstvo se dohodlo, že bude mezi občany zjištěn zájem o vozík na popelnice a
podle výsledku se rozhodne. Záložní zdroj bude ještě poptán u dalších firem.

Různé, diskuze
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 10. 1. 2018 v 19,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

