Zápis č. 1/2018
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 7. 2. 2018 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Vlastimil Krejčí, Radka Krejčí,
Ing. Jan Koudelka

Omluveni:

Věra Brambůrková, Pavel Alenka

Hosté: Ing. Jaroslav Salava

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 5 členů ze 7 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. Po zahájení zasedání
předal starosta obce slovo ing. J. Salavovi. Tento se dotázal zastupitelů k platnému
územnímu plánu obce a k případné změně způsobu využití u jeho pozemku u sil. I/34.
Starosta podal k věci zastupitelům a ing. Salavovi vysvětlení s tím, že může podat žádost o
další změnu ÚP. Současná změna č.1 se již nebude doplňovat.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/1/2018
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 bod č. 11 – Projednání
žádosti o finanční dar na činnost skupiny Swinging Chipses a bod č. 12 – Projednání
nákupu nůžkových párty stanů.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání cen vodného a stočného na rok 2018.
6. Seznámení s výsledkem Tříkrálové sbírky 2018.
7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 11.
8. Projednání pořízení tiskárny do místní knihovny.
9. Projednání cenové nabídky fa. Pretol na svodidla k místní komunikaci.
10. Projednání podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z Kraje
Vysočina.
11. Projednání žádosti o finanční dar na činnost skupině Swinging Chipses.
12. Projednání nákupu nůžkových párty stanů.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/2/2018
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 cen vodného a stočného na rok 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s kalkulovanou cenou vodného a stočného pro rok
2018. Cena vodného pro rok 2018 je stanovena ve výši 20,-Kč/m3. Cena stočného pro rok
2018 je stanovena ve výši 2,- Kč/m3 spotřebovaného množství vody.
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 16,- 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 20,- 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.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/3/2018
bod. 1) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2018 ve výši 20,-Kč/m3.
bod. 2) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného pro rok 2018 ve výši 2,- 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 2018) na vodné ve
výši 16,- 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.

6. Seznámení s výsledkem Tříkrálové sbírky 2018
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem Tříkrálové sbírky, její výše dosáhla tento rok
10.345,- Kč.

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 11
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.11/2017.

8. Projednání pořízení tiskárny do místní knihovny
Starosta seznámil zastupitele s velmi špatným stavem současné tiskárny v místní knihovně
a navrhl pořízení nové tiskárny. Starosta dále seznámil zastupitele s výsledkem ankety o
zájem o vozíky na popelnice.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup tiskárny do místní knihovny. Zastupitelstvo obce dále
schválilo pořízení 10-ti kusů vozíků na popelnice. Vozíky pak budou zájemcům –
občanům obce starším 60-ti let zdarma předány. Nákupem uvedených věcí pověřilo
zastupitelstvo starostu obce.

9. Projednání cenové nabídky fa. Pretol na nákup svodidel k místní
komunikaci
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Pretol na svodidla k místní
komunikaci Honzl - Vacek.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou cenovou nabídku od firmy Pretol Vystrkov.

10. Projednání podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z Kraje
Vysočina
Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací pro rok 2018 z Kraje Vysočina z programu na Obnovu venkova.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací v r.
2018 z Kraje Vysočina z programu na Obnovu venkova.

11. Projednání žádosti o finanční dar na činnost skupiny Swinging Chipses
Starosta seznámil zastupitele s došlou žádostí Ing. Jana Koudelky o finanční dar na
činnost hudební skupiny Swinging Chipses a zároveň navrhl finanční dar ve stejné výši
jako v předchozím roce, tj. 5.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na činnost pro skupinu Swinging Chipses ve
výši 5.000,- Kč.

12. Projednání nákupu nůžkových párty stanů
Starosta seznámil zastupitele s potřebou pořízení bytelných nůžkových stanů na obecní
akce a připomněl, že letos se v obci konají tradiční „Prasopečínky“. Starosta dále

předložil nabídku firmy Partystany.cz, kde kvalita stanů je na vysoké úrovni. Starosta
navrhl koupit 2 ks, které by sloužily výhradně pro pořádání obecních akcí.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 1/8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 2 ks párty stanů na pořádání obecních akcí od
společnosti Partystany.

Různé, diskuze

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 7. 3. 2018 v 19,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

