Č.j.:ObÚKom-56/2019

Zápis č. 5
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 13. 3. 2019 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Pavel Alenka, Radka Krejčí, Marie Čeledová, Jan Koudelka,
Josef Hrůza

Omluveni:

Pavel Paclík

Hosté:

Libuše 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 a je
tedy usnášeníschopné. Nepřítomný zastupitel se řádně a včas omluvil.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Radku Krejčí a Jana Koudelku, zapisovatelem Vlastu
Kupilíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

zápisu

Radku

Krejčí

a

Jana

Koudelku,

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 12- Projednání objednání kontejneru na
velkoobjemový odpad a o bod č. 13- Projednání uspořádání sběru železného odpadu.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání žádosti z.s. Čtveráci o příspěvek na pořádání Staročeské pouti v Mladých
Bříštích.
6. Projednání cenové nabídky na pořízení židlí a stolů do sálu a budovy zázemí u sportovního
hřiště.
7. Projednání podání žádosti o povolení kácení stromů před stavební parcelou č.61/24 a 81/26
na pozemku parc.č.737/4, 64/2, 228/19 a 506/1 v majetku obce Komorovice.
8. Projednání záměru výstavby obecních řadových garáží.
9. Projednání kupní smlouvy na pozemek parc.č. 495/13 v k.ú. Komorovice mezi obcí
Komorovice a ÚZSVM.
10. Projednání provedení monitoringu, vytýčení a zaměření stokové sítě v majetku obce
Komorovice.
11. Seznámení s plánovanou údržbou obecních pozemků v roce 2019.
12. Projednání objednání kontejneru na velkoobjemový odpad.
13. Projednání uspořádání sběru železného odpadu.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání
zastupitelstva obce.
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5. Projednání žádosti z.s. Čtveráci o příspěvek na pořádání Staročeské pouti v Mladých
Bříštích
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí z.s. Čtveráci Mladé Bříště, kteří tak jako každý rok,
žádají o finanční dar na pořádání Staročeské pouti v Mladých Bříštích ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro z.s. Čtveráci Mladé Bříště na
pořádání Staročeské pouti v Mladých Bříštích.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno.

6. Projednání cenové nabídky na pořízení židlí a stolů do sálu a budovy zázemí u
sportovního hřiště
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s cenovou nabídkou od firmy Stima Humpolec na židle a stoly
do sálu kulturního domu a na stoly a židle do zázemí u sportovního hřiště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 30 ks židlí a 10 ks stolů do sálu KD, dále 6 ks stolů a 24 ks židlí
do budovy zázemí sportovního hřiště od společnosti STIMA, Humpolec, ul. Nerudova za cenu dle
cenové nabídky ze dne 8. 3. 2019.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.
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Josef Hrůza

7. Projednání podání žádosti o povolení kácení stromů před stavební parcelou č.61/24
a 81/26 na pozemku parc.č. 737/4, 64/2, 228/19 a 506/1 v majetku obce Komorovice
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí p. Neubauera a p. Tomanici o potřebě pokácení stromů
na okraji jejich parcel z důvodu stínění a špatného zdravotního stavu stromů. Vzhledem k tomu, že
stromy se nacházejí na obecních pozemcích a jsou tedy majetkem obce, musí o podání žádosti na
obecní úřad rozhodnout zastupitelstvo obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o povolení kácení stromů na parcele č.737/4, 64/2,
228/19 a 506/1.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová,
Proti:0
Zdržel se:0

Josef Hrůza

Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno.

8. Projednání záměru výstavby obecních řadových garáží
Starosta obce seznámil zastupitele s množícími se žádostmi občanů o výstavbu řadových garáží
v obci. Obec nemá v podstatě žádné vhodné pozemky pro jejich výstavbu ve svém vlastnictví.
V úvahu mohou připadat pouze obecní pozemky před domem čp. 24 a vedle domu čp. 20, kde jsou
však problémy s umístěním inženýrských sítí. Po vzájemné diskuzi se zastupitelstvo dohodlo, že
nejprve zjistí zájem občanů a podle toho se bude věc dále řešit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání průzkumu mezi občany obce o případný zájem pronájmu
obecních garáží.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno.
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Josef Hrůza

9. Projednání kupní smlouvy na pozemek parc.č. 495/13 v k.ú. Komorovice mezi obcí
Komorovice a ÚZSVM
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obsahem návrhu kupní smlouvy mezi obcí Komorovice a
ÚZSVM ČR na pozemek parc.č. 495/13 v k.ú. Komorovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. NM 20/2012 mezi obcí Komorovice a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových – Česká republika se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Nové Město, Praha 2, na pozemek parc.č.495/13 v k.ú. Komorovice do vlastnictví Obce
Komorovice za cenu 119.500,- Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová,
Proti:0
Zdržel se:0

Josef Hrůza

Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno.

10. Projednání provedení monitoringu, vytýčení a zaměření stokové sítě v majetku obce
Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s potřebou řádného zmonitorování a zaměření obecní stokové sítě.
Dochované zákresy neodpovídají realitě a stav kanalizace je také zjistit v souvislosti plánem údržby
a obnovy kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení monitoringu a geodetického zaměření kanalizačního řádu
obce Komorovice odbornou firmou.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 5/8/2019 bylo schváleno.
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11. Seznámení s plánovanou údržbou obecních pozemků v roce 2019
Starosta seznámil zastupitele s plánem údržby obecních pozemků. V letošním roce bude provádět
údržbu p. Koubek. Dosavadní pracovník p. Musil již práce nemůže ze zdravotních důvodů
vykonávat. Rozsah a kvalita prací bude zachována.

12. Projednání objednání kontejneru na velkoobjemový odpad
Starosta seznámil zastupitele s potřebou objednání kontejneru na velkoobjemový odpad tak jako
každé jaro. V případě potřeby by byl kontejner opakovaně vyvezen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání kontejneru na velkoobjemový odpad.
Hlasování:
Pro:0
Proti:6
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 5/9/2019 bylo schváleno.

13. Projednání uspořádání sběru železného odpadu
Starosta obce podal zastupitelům návrh na uspořádání sběru železného odpadu. Odpad by tak jako
obvykle provedli místní hasiči.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání sběru železného odpadu.
Hlasování:
Pro:0
Proti:6
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza

Usnesení č. 5/10/2019 bylo schváleno.
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Různé, diskuze:
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 10. 4. 2019 od 20,00 hodin
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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v zasedací

