Zápis č. 18
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 10. 6. 2020 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:

Pavel Alenka, 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 5 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:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 18/1/2020 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 7 - Projednání cenové
nabídky p. Voňky, Humpolec na opravu a vyčištění kříže u kapličky a bod č. 8 Projednání návrhu kupní smlouvy na odkoupení části obecního pozemku parc.č. 401/40
v k.ú. Komorovice, kde bude umístěna nová trafostanice mezi obcí Komorovice a spol.
Eon Distribuce a.s..

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání cenové nabídky společnosti GREFIX – protiskluzové povrchy.
6. Projednání cenových nabídek na odkup dřeva z obecního lesa.
7. Projednání opravy kříže u kapličky od firmy p. Voňky Humpolec.
8. Projednání návrhu kupní smlouvy na odkoupení části obecního pozemku
parc.č. 401/40 v k.ú. Komorovice, kde bude umístěna nová trafostanice mezi
obcí Komorovice a spol. Eon Distribuce a.s..
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 18/2/2020 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 společnosti GREFIX – protiskluzové
povrchy
Starosta obce seznámil zastupitele s vypracovanou cenovou nabídkou společnosti Grefix
na protiskluzové povrchy, kterými by se opatřili některé povrchy u budovy kulturního
domu. Zastupitelstvo se dohodlo, že vzhledem k vysoké částce budou ještě poptány další
firmy zabývající se touto činností, příp. budou zvažovány další možnosti řešení kluzkých
povrchů.

6. Projednání cenových nabídek na odkup dřeva z obecního lesa
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou další těžby v obecním lese. Dle sdělení
hajného je vhodné vytěžit co nejdříve čerstvě napadené stromy, které se ještě nechají
prodat za „zelené dřevo“. Jedná se o části lesa, které jsou již přerostlé a jsou podrostlé
mladými stromy. Na základě tohoto doporučení byly osloveny tři společnosti zabývající
se výkupem dřeva o vypracování cenové nabídky. Těžbu by zajistil a provedl jako
v minulosti p. Vašák z Lipovek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje prodej vytěženého dřeva společnosti Lesy
Tulach, s.r.o., Křivsoudov čp. 149, IČ: 24837539. Těžbu a posun dřeva provede p. Vašák
z Lipovek.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 18/3/2020 bylo schváleno.

7. Projednání provedení opravy kříže u kapličky od firmy Voňka Humpolec
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy p. Richarda Voňky z Humpolce
na vyčištění a případnou opravu kříže před kapličkou a dále kamenných prvků na samotné
budově kapličky. Dále bylo zastupitelstvo obce informováno o probíhající opravě střechy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje cenovou nabídku na provedení opravy a
vyčištění kamenného kříže u kapličky a dále kamenných prvků na budově kapličky od
Richarda Voňky, KAMENICTVÍ-SOCHAŘSTVÍ, Komenského 146, Humpolec,
IČ:63560135.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že po opravě již nebude kolem budovy kapličky
umísťováno oplocení. Sloupky a oplocení budou uloženy za budovu obecního úřadu pro
případné další jiné využití.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 18/4/2020 bylo schváleno.

8. Projednání návrhu kupní smlouvy č. 10082018 na odkoupení části
obecního pozemku parc.č. 401/40 v k.ú. Komorovice, kde bude umístěna
nová trafostanice mezi obcí Komorovice a spol. Eon Distribuce a.s..

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem kupní smlouvy č. 10082018 mezi obcí
Komorovice a společností E. ON Distribuce, a.s. České Budějovice na odkoupení
obecního pozemku p.č. 401/61 v k.ú. Komorovice o výměře 26 m2, který byl oddělen
geometrickým plánem č. 440-238/2020 vyhotoveným firmou Diana Špinarová-Geodézie
Vysočina, který je zapsán na LV č. 10001. Na uvedeném pozemku bude stát nová
trafostanice společnosti E.ON, která nahradí stávající nevyhovující trafostanici. Dále bude
stávající přívodní nadzemní ele. vedení, které vede podél příjezdové komunikace do obce
uloženo do země.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje návrh kupní smlouvy č. 10082018 mezi obcí
Komorovice a společností E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na odkoupení
obecního pozemku p.č. 401/61 v k.ú. Komorovice o výměře 26 m2, který byl oddělen
geometrickým plánem č. 440-238/2020 vyhotoveným firmou Diana Špinarová-Geodézie
Vysočina, který je zapsán na LV č. 10001. Cena pozemku byla stanovena 200,- Kč za
1m2.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí,

J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík

Usnesení č. 18/5/2020 bylo schváleno.

Různé, diskuze.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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