Zápis č. 6/2018
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 4. 7. 2018 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Vlastimil Krejčí, Radka Krejčí,
Věra Brambůrková

Omluveni:
Zapisovatel:

Pavel Alenka, Ing. Jan Koudelka
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 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.

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, V.Brambůrková

Usnesení č. 6/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
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3. Schválení programu
Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 9 – Rozpočtové
opatření č.5/2018.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání žádosti spol. Hranipex a.s. - přístavba velkokapacitních sil.
Projednání vydání opatření obecné povahy č.1/2018 Změny č.1 ÚP Komorovice
Projednání došlé výzvy od MZeČR vlastníkům vodovodů a kanalizací.
Projednání rekonstrukce budovy u sportovního a dětského hřiště.
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/2018.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 6/2/2018
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.
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5. Projednání žádosti spol. Hranipex a.s. - přístavba velkokapacitních sil
Starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.
Humpolec, v zastoupení spol. Hranipex a.s. o vyjádření k přístavbě velkokapacitních sil.
Starosta uvedl, že se jedná o přístavbu 8 ks sil vedle stávajících dvou na straně u silnice
I/34.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 6/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr přístavby 8 ks velkokapacitních sil dle
předložené projektové dokumentace v areálu spol. Hranipex.

6. Projednání vydání opatřením obecné povahy č.1/2018 Změny č.1. ÚP
obce Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s dalším vývojem situace změny č.1/2018 ÚP obce
Komorovice a s vydáním opatřením obecné povahy č.1/2018 změny č.1. ÚP Komorovice.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 6/4/2018
Zastupitelstvo obce Komorovice vydává (po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, ÚPD vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu) dle §54 odst. 2 stavebního zákona
formou opatření obecné povahy Změnu č.1 územního plánu Komorovice.
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7. Projednání došlé výzvy od MZe ČR vlastníkům vodovodů a kanalizací
Starosta seznámil zastupitele s došlou výzvou MZe ČR o nutnosti vytvářet rezervy na
opravy vodovodů a kanalizací. Obec Komorovice tvoří rezervu až od roku 2015, ve výši
50 tis. Kč ročně. Povinnost byla již od roku 2009. Tímto vznikl „dluh“ při tvorbě
prostředků na obnovu VaK. Starosta upozorňuje, aby příští zastupitelstvo pokračovalo
v dalších letech ve vytváření rezervy a ještě je přiměřeně navýšilo.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, IV.Brambůrková

Usnesení č. 6/5/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výzvu od Mze ČR.

8. Projednání rekonstrukce budovy u sportovního a dětského hřiště
Starosta seznámil zastupitele s vývojem situace při rekonstrukci budovy u sportovního a
dětského hřiště. Projektová dokumentace je hotova, je zažádáno o stavební povolení –
ohlášení stavby. Stavbu provede živnostník p. Jiří Škrabánek, Humpolec a spol..
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 6/6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci objektu budovy u sportovního a dětského
hřiště, dle předložené projektové dokumentace. Rekonstrukci provede p. Jiří Škrabánek a
spol..

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/2018
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.5/2018
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Různé, diskuze

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 8. 8. 2018 ve 20,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí
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