Zápis č. 20
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 12. 8. 2020 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:

Pavel Paclík

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 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,Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/1/2020 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 13 – Seznámení
s rozpočtovým opatřením č. 5.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání cenové nabídky na pořízení zastínění části dětského hřiště
6. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka
z Programu rozvoje venkova.
7. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
8. Seznámení s úpravou pojistné smlouvy u České pojišťovny a.s..
9. Projednání podání žádosti o dotaci z MZeČR – kůrovec.
10. Projednání cenové nabídky na opravu přečerpávací nádrže obecního vodovodu
na Lipovkách.
11. Projednání poskytnutí finančního daru Hypšovi.
12. Projednání žádosti spol.OK Plan Architects s.r.o. Humpolec o vyjádření ke
stavbě: Komorovice- Hranipex a.s., Přístavba dopalovací jednotky VOC
(parc.č. 424/45, k.ú. Komorovice).
13. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5.
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, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/2/2020 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 na pořízení zastínění části dětského hřiště
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou cenovou nabídkou od firmy Azada styl
s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 435, Uherské Hradiště, IČ:293 73 387, na zastínění části
dětského hřiště. Zastupitelstvo se seznámilo s několika variantami řešení zastínění a
vybralo jeden z návrhů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Azada styl s.r.o., Tř. Maršála
Malinovského 435, Uherské Hradiště, IČ:293 73 387 na zastínění dětského hřiště.
Realizace zastínění ještě bude upřesněna s dotčenou firmou a proběhne v podzimních
měsících letošního roku tak, aby vše bylo v provozu na příští sezónu 2021.

Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, J. Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/3/2020 bylo schváleno.

6. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka z Programu rozvoje venkova
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dotačním titulem MAS Společnosti pro rozvoj
Humpolecka – Program rozvoj venkova. Z dotačního titulu lze pořídit venkovní mobiliář,
techniku pro hasiče apod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MAS, Společnost pro rozvoj
Humpolecka z Programu rozvoje venkova na pořízení venkovního mobiliáře do obce
(nůžkové stany, stojany na jízdní kola, úřední desku, plakátovací tabuli, zastínění
dětského hřiště, lavičky, techniku pro hasiče).
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Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/4/2020 bylo schváleno.

7. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru obce
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem zpráv kontrolního a finančního výboru obce. Ze
zpráv vyplývá, že nebyly shledány žádné závady či nedostatky. Zastupitelstvo bere
výsledek kontrol na vědomí.

8. Seznámení s úpravou pojistné smlouvy u České pojišťovny a.s..
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou přehodnotit dosavadní pojistnou smlouvu
na pojištění obecního majetku a navýšit ji o pojištění majetku, pořízeného po podpisu
původní pojistné smlouvy. Zejména se jedná o navýšení hodnoty stavby – kapličky a
pojištění zastínění dětského hřiště. Cena za uvedená připojištění navýší roční pojistné o
cca 130,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu pojistné smlouvy u České pojišťovny na pojištění
obecního majetku.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/5/2020 bylo schváleno.

9. Projednání podání žádosti o dotaci z MZe ČR - kůrovec
Starosta seznámil zastupitele s možností podat žádost o dotaci na „kůrovcové“ dříví za rok
2019 u MZe ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MZe ČR- kůrovec za rok 2019.
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Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/6/2020 bylo schváleno.

10. Projednání cenové nabídky na opravu přečerpávací nádrže obecního
vodovodu na Lipovkách
Starosta seznámil zastupitele obce s cenovou nabídkou od firmy Unitech Trade s.r.o.
Pardubice, IČ: 421 95 811, Pražská 53, Pardubice, na opravu přečerpávací jímky obecního
vodovodu na Lipovkách. Stejná firma uvedené práce prováděla v loňském roce v obci
Vystrkov v jejich vodojemu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídkou od firmy Unitech Trade s.r.o. Pardubice,
IČ: 421 95 811, Pražská 53, Pardubice, na opravu přečerpávací jímky obecního vodovodu
na Lipovkách, dle předložené cenové nabídky.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/7/2020 bylo schváleno.

11. Projednání poskytnutí finančního daru - Hypšovi
Starosta seznámil zastupitele s tím, že vzhledem k tomu, že byl z důvodu nepříznivého
počasí zrušen „Dětský den“, nevznikl tudíž ani žádný příjem plynoucí z dobrovolného
vstupného, navrhuje, aby částku 10.000,- Kč, která je každoročně věnována jako finanční
dar na nemocné děti rodiny Hypšovi, věnovala celou jako finanční dar Obec Komorovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro nemocné děti rodiny Hypšovi ve výši
10.000,- Kč.
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Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/8/2020 bylo schváleno.

12. Projednání žádosti spol. OK Plan Architects, s.r.o. Humpolec o vyjádření
ke stavbě: Komorovice – Hranipex a.s., Přístavba dopalovací jednotky
VOC (parc.č. 424/45, k.ú. Komorovice)
Starosta seznámil zastupitele s žádostí spol. OK Plan Architects, s.r.o. Humpolec o
vyjádření ke stavbě: Komorovice – Hranipex a.s., Přístavba dopalovací jednotky VOC
(parc.č. 424/45, k.ú. Komorovice).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr: Komorovice – Hranipex a.s., Přístavba
dopalovací jednotky VOC (parc.č. 424/45, k.ú. Komorovice), který předložila
v zastoupení spol. Hranipex a.s. spol. OK Plan. Architects s.r.o.. Stavba bude provedena
dle předložené projektové dokumentace.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 20/9/2020 bylo schváleno.

13. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/2020
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.5/2020.

Různé, diskuze.
starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí
Jan Koudelka
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