Zápis č. 7
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 15. 5. 2019 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Zapisovatel: 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 7 členů a je tedy usnášeníschopné.

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 zápisu Radku Krejčí a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 9 – Seznámení
s rozpočtovým opatřením č. 2, bod č. 10 - Projednání pořízení 3 ks kontejnerů na plast a
bod. č. 11 – Projednání systému výpůjčky sálu v KD a víceúčelové budovy na hřišti.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018.
6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2018 včetně inventarizační zprávy za rok
2018.
7. Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s..
8. Projednání odprodeje starého křovinořezu.
9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2018.
10. Projednání pořízení 3 ks kontejnerů na plast.
11. Projednání systému výpůjčky sálu v KD a víceúčelové budovy na hřišti.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/2/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2018
Starosta obce oznámil zastupitelům, že návrh závěrečného účtu obce Komorovice byl
zveřejněn na úřední desce obce a elektronické úřední desce po stanovenou dobu, nebyly
k němu vzneseny žádné námitky ani připomínky a tudíž je možné jeho schválení
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zastupitelstvem obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditora o přezkoumání
hospodaření obce Komorovice za rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Komorovice za rok 2018 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komorovice za rok 2018 bez výhrad.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, J. Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/3/2019 bylo schváleno.

6. Projednání účetní uzávěrky za rok 2018
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s předloženou účetní uzávěrkou za rok 2018, jejíž
součástí je i inventarizační zpráva za rok 2018. Protože již uběhla zákonná lhůta, po které
může být hlasováno o schválení účetní uzávěrky obce a protože bylo vyhověno všem
náležitostem, navrhl starosta hlasování o schválení účetní uzávěrky za rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Komorovice za rok 2018.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno.

7. Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s..
Starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti Linka bezpečí, z.s. o podporu a o
příspěvek ve výši 2.000,- Kč na její provoz.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz ve výši 2.000,- Kč pro společnost
Linka bezpečí, z.s.
Hlasování:
Pro:0
Proti: 7
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/5/2019 nebylo schváleno.

8. Projednání odprodeje starého křovinořezu
Starosta obce seznámil zastupitele s potřebou stanovení ceny na odprodej vyřazeného
„malého“ křovinořezu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej starého křovinořezu z majetku obce Komorovice
invent.číslo 119/5 za cenu 500,- Kč.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/6//2019 bylo schváleno.

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s novým rozpočtovým opatřením č.2/2019.
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10. Projednání pořízení 3 ks nových plastových kontejnerů na plastový odpad
Starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti SOMPO a.s. o potřebě výměny
obecních kovových kontejnerů na plast z důvodu nemožnosti vysypání do nového
svozového vozidla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 3 ks nových plastových kontejnerů na plastový
odpad jako obnovu za současné kovové kontejnery.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/7/2019 bylo schváleno.

11. Projednání systému výpůjčky sálu v KD a víceúčelové budovy na hřišti.
Starosta seznámil zastupitele s potřebou stanovení podmínek při výpůjčce sále v KD a
prostor ve víceúčelové budově na hřišti z důvodu žádosti občanů o půjčení těchto prostor.
Zastupitelstvo po vzájemné dohodě stanovilo tyto podmínky:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje tyto podmínky pro půjčení sálu v KD, Komorovice čp. 50:
- jednorázový poplatek za půjčení sálu na jednu akci – 1.000,- Kč bez ohledu na topnou
sezónu.
- úhrada vratné kauce za vypůjčení sálu pro případnou úhradu vzniklé škody – 5.000,Kč.
- výpůjčka sálu je možná pro všechny zájemce bez omezení.
- uvedené podmínky se nevztahují pro SDH Komorovice, dále na užívání prostor pro
sportovní účely a pro akce pořádané obcí Komorovice (MDŽ, divadlo apod.)
Zastupitelstvo obce dále schvaluje tyto podmínky pro půjčení víceúčelové budovy na
hřišti, Komorovice čp. 69:
- jednorázový poplatek za vypůjčení budovy na jednu akci – 1.000,- Kč bez ohledu na
topnou sezónu.
5

-

úhrada vratné kauce za vypůjčení budovy pro případnou úhradu vzniklé škody –
5.000,- Kč.
výpůjčka budovy je možné pouze pro občany obce Komorovice, případně vlastníky
nemovitostí v obci, kteří zde nemají trv. bydliště.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/8/2019 bylo schváleno.

Různé, diskuze.
Příští zastupitelstvo obce se bude konat dne 19. 6. 2019 ve 20.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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