Zápis č. 10
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 18. 9. 2019 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:

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 6-ti 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:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/1/2019 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 9 – Projednání žádost Jany
Dománkové, Komorovice čp. 38 o koupi obecních pozemků p.č. 61/7 a 61/8 v k.ú.
Komorovice o celkové rozloze 328m2, bod č. 10 - Projednání zřízení Wifi-free v obci
společností Starnet, bod č. 11 – Projednání přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
a bod č. 12 – Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání cenové nabídky na opravu dveří v KD čp. 50.
6. Projednání cenové nabídky na výrobu regálů do knihovny a přísálí KD.
7. Projednání žádosti o příspěvek na Vystrkovskou stezku odvahy 2019.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4.
9. Projednání žádosti Jany Dománkové, Komorovice čp. 38 na odkoupení
obecních pozemků parc.č. 61/7 a 61/8 o celkové rozloze 328 m2.
10. Projednání zřízení Wifi-free v obci společností Starnet.
11. Projednání přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad.
12. Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru.

Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/2/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.
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5. Projednání cenové nabídky na opravu dveří v KD č.p. 50
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou cenovou nabídkou od firmy Karel
Kocman Havlíčkův Brod, na renovací dveří v budově KD čp. 50. Po vzájemné diskuzi
zastupitelů bylo dohodnuto, že budou osloveny i výrobci nových dveří a dle obdržených
cenových nabídek bude ve věci rozhodnuto.

6. Projednání cenové nabídky na výrobu regálů do knihovny a přísálí KD
Komorovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s cenovou nabídkou od firmy Pavel Brož
Humpolec na výrobu regálů do obecní knihovny, přísálí KD a police do víceúčelové
budovy na hřišti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu a dodání regálů do obecní knihovny, přísálí KD a
víceúčelové budovy v Komorovicích od firmy Pavel Brož, Humpolec dle předložené
cenové nabídky.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/3/2019 bylo schváleno.

7. Projednání žádosti o finanční dar na Vystrkovskou stezku odvahy 2019
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí p. Markéty Šimůnkové a p. Simony
Dalíkové na finanční dar na Vystrkovskou stezku odvahy, která se koná každoročně
v obci Vystrkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na Vystrkovskou stezku odvahy ve výši 2.500,Kč.
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Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/4/2019 bylo schváleno.

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2019
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2019.

9. Projednání žádosti Jany Dománkové, Komorovice čp. 38 na odkoupení
obecních pozemků parc.č. 61/7 a 61/8 o celkové rozloze 328 m2
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdrženou žádostí od Jany Dománkové, bytem
Komorovice čp. 38 o odkoupení dvou obecních pozemků parc.č.61/7 a 61/8 o celkové
výměře 328 m2 pro zahrádkářské účely. Jedná se o zbylé dvě zahrádky u bytovky čp. 38.
Zastupitelstvo po vzájemné diskuzi došlo k závěru, že prodej zahrádek je možný pouze
případným „majitelům“ bytů v domě čp. 38 v přízemí bytovky. Původní dvě zahrádky již
byly prodány manželům Dománkovým, majitelům bytu v 1. patře. Každému bytu by měla
správně náležet jedna zahrádka. Při prodeji zahrádek Janě Dománkové, by pak byty
v přízemí bytovky byly již bez zahrádek. To, že současní nájemci nemají o zahrádky
zájem, není důvodem k jejich prodeji. Zastupitelstvo obce je ochotno volné dvě zahrádky
Janě Dománkové pronajmout na dobu určitou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecních pozemků parc.č.61/7 a 61/8 o
celkové výměře 328 m2 p. Janě Dománkové na zahrádkářské účely.
Hlasování:
Pro:0
Proti:6
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 10/5/2019 nebylo schváleno.
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10. Projednání zřízení Wifi- free v obci společností Starnet.
Starosta seznámil zastupitele obce s výsledkem jednání ve věci získané dotace od
evropské komise na wifi-free v obci. Ani jedna z registrovaných společností o montáž
zařízení nestojí pro přílišnou byrokracii uvedenou v podmínkách dotace pro montážní
firmy. Rovněž tak podmínky připojení jsou pro oslovené firmy nepřijatelné. Jediná
společnost Starnet je ochotna zřídit v obci a provozovat wifi-free mimo získaný dotační
titul. Zastupitelstvo se dohodlo na třech přípojných bodech a to budova KD čp. 50,
víceúčelová budova čp. 69 na hřišti a autobusové zastávky v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení a provoz Wifi-free od společnosti Starnet v obci
Komorovice na třech místech – budova KD čp. 50, autobusové zastávky v obci a budova
čp. 69 na hřišti.
.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/6/2019 bylo schváleno.

11. Projednání přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
Starosta seznámil zastupitele s tím, že se množí žádosti občanů uskutečnit ještě letos na
podzim objednávku kontejneru na velkoobjemový odpad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání kontejneru na velkoobjemový odpad.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/7/2019 bylo schváleno.
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12. Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
Starosta seznámil zastupitele se zprávami kontrolního a finančního výboru obce
Komorovice. Při provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 10/8/2019 bylo schváleno.

Různé, diskuze.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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