Zápis č. 2/2018
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 7. 3. 2018 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

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 dnů přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále uvedl, že
zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 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.

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

Usnesení č. 2/1/2018
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. 8 – Seznámení s
rozpočtovým opatřením č. 1.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání žádosti Domova blahoslavené Bronislavy Humpolec o finanční dar.
Projednání uspořádání zájezdu na muzikál do Prahy.
Projednání podání žádosti o dotaci na nové osvětlení přechodu pro chodce u
autobusové zastávky v obci z dotačního programu „Bezpečná silnice 2018“
z Fondu Vysočiny.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1.
Různé, diskuze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 2/2/2018
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 žádosti Domova blahoslavené Bronislavy Humpolec o
finanční dar
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Mgr. Jana Výborného, ředitele domova, o
finanční dar na dokumentaci související s přístavbou budovy a zvýšením počtu lůžek.

Hlasování:
Pro:0
Proti:6
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 2/3/2018
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o finanční dar, o který žádal ředitel Domova
blahoslavené Bronislavy Mgr. Jan Výborný.

6. Projednání uspořádání zájezdu na muzikál do Prahy
Starosta seznámil zastupitele s možností uspořádání zájezdu na muzikál do Prahy, výběr
muzikálu bude podle zájmu obyvatel obce.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 2/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání zájezdu na muzikál do Prahy.

7. Projednání podání žádosti o dotaci na nové osvětlení přechodu pro
chodce u autobusové zastávky v obci z dotačního programu „Bezpečná
silnice 2018“ z Fondu Vysočiny
Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti na osvětlení přechodu pro chodce
u autobusové zastávky v obci, čímž by se zvýšila bezpečnost dětí, které komunikaci
přecházejí.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 2/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na nové osvětlení přechodu pro
chodce u autobusové zastávky v obci z dotačního programu „Bezpečná silnice 2018“.

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1.

Různé, diskuze

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 4. 4. 2018 ve 20,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

