Zápis č.22
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 11. 11. 2020 od 19,00 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 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.

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. 22/1/2020 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 7 - Projednání žádosti OÚ
Vystrkov – cyklostezka Komorovice - Vystrkov, bod č. 8 - Projednání podání žádosti o
dotaci na víceúčelové hřiště z MMR ČR, bod č. 9 - Projednání návrhu rozpočtu obce
Komorovice na rok 2021, bod č. 10 - Projednání žádosti pana Jakuba Jírů a pana Jana
Pavouka o umístění přívěsu na obecní pozemek, bod č. 11 - Projednání pořádání
tradičního rozsvěcení vánočního stromku.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání záměru – Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na akci „Vystrkov – obnova NN“ mezi obcí Komorovice a
spol. E.ON Distribuce a.s..
6. Projednání záměru – Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na akci „Komorovice, Machek- kabel NN“ mezi obcí Komorovice a spol. E.ON
Distribuce a.s. .
7. Projednání žádosti OÚ Vystrkov – cyklostezka Komorovice – Vystrkov.
8. Projednání podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště z MMR ČR.
9. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2021.
10. Projednání žádosti pana Jakuba Jírů a pana Jana Pavouka o umístění přívěsu
na obecní pozemek.
11. Projednání pořádání tradičního rozsvěcení vánočního stromku.
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. 22/2/2020 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 záměru – Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemene na
akci „Vystrkov - obnova NN“ mezi obcí Komorovice a spol. E.ON
Distribuce a.s.
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že záměr byl po zákonem stanovenou donu 15-ti
dnů vyvěšen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a lze o něm hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na akci „Vystrkov – obnova NN“ mezi obcí Komorovice a spol. E.ON
Distribuce a.a.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 22/3/2020 bylo schváleno.

6. Projednání záměru – Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni na
akci „Komorovice, Machek – kabel NN“ mezi obcí Komorovice a spol..
E.ON Distribuce a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se záměrem návrhu na uzavření smlouvy o věcném
břemeni č.:JH-014330061601/001 na akci „ Komorovice, Machek – kabel NN“ mezi obcí
Komorovice a spol. E.ON Distribuce a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemeni na
akci „Komorovice, Machek – kabel NN“ mezi obcí Komorovice a spol. E.ON Distribuce
a.s.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 22/4/2020 bylo schváleno.
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7. Projednání žádosti OÚ Vystrkov – cyklostezka Komorovice – Vystrkov.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí OÚ Vystrkov na změnu dopravního značení na
místní komunikaci Komorovice – Vystrkov, čímž by došlo v daném úseku k vytvoření
„cyklostezky“. Komunikace by byla osazena DZ C9a a C9b a Z 11H (3x) z každé strany.
Uvedené je třeba z důvodu získání dotace na most přes sil. I/34 v obci Vystrkov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změnu DZ na místní komunikaci
Komorovice – Vystrkov na MěÚ Humpolec, ODaSH a dalším krokům potřebným ke
vzniku „cyklostezky“ na dané komunikaci.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 22/5/2020 bylo schváleno.

7. Projednání podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště z MMR ČR
Starosta obce seznámil zastupitele s možností opětovně podat žádost o dotaci v rámci
dotačního titulu 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva
pro místní rozvoj na akci „Víceúčelové hřiště Komorovice“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 117d8210H
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Víceúčelové hřiště Komorovice“.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 22/6/2020 bylo schváleno.
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8. Projednání návrhu rozpočtu obce Komorovice na rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce Komorovice na rok 2021, kde
příjmy budou činit 4.240.000,- Kč a výdaje 4.240.000,- Kč. Zastupitelstvo obce se
dohodlo na plánovaných výdajích pro rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2021 ve výši:
Příjmy: 4.240.000,- Kč
Výdaje:4.240.000,- Kč
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 22/7/2020 bylo schváleno.

9. Projednání žádosti pana Jakuba Jírů a pana Jana Pavouka o umístění
přívěsu na obecní pozemek
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí pana Jakuba Jírů a pana Jana Pavouka o
umístění přívěsu na obecní pozemek. Jedná se o „pojízdnou saunu“. Umístěna by byla
vedle víceúčelové budovy na hřišti na parc.č. 406/1 v k.ú. Komorovice. Dále žádají o
připojení na elektřinu z uvedené budovy. Odběr by byl měřen elektroměrem a obci by byl
plně hrazen. Předběžně by se jednalo o období prosinec 2020 až duben 2021. Přístup do
sauny by byl pouze pro „zvané“ a plně v kompetenci žadatelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dočasné umístění „pojízdné sauny“ na obecní pozemek
parc.č. 406/1 v k.ú. Komorovice – bezplatně na období prosinec 2020 až duben 2021.
Zastupitelstvo dále schvaluje připojení objektu na elektřinu víceúčelové budovy čp. 69
s tím, že odběr bude měřen elektroměrem a uhrazen obci. Za veškeré věci kolem provozu
a užívání objektu odpovídají žadatelé Jakub Jírů a Jan Pavouk.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 22/8/2020 bylo schváleno.
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10. Projednání pořádání tradičního rozsvěcení vánočního stromku
Starosta seznámil zastupitele obce s blížícím se termínem rozsvěcení obecního stromku.
Vzhledem k současné situaci je třeba se dohodnout, jak bude rozsvěcení probíhat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání letošního rozsvěcení stromku před budovou
obecního úřadu a to za podmínky, že uvedené nebude v dané době zakázané kvůli
epidemické situaci.

Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež,
Proti:0
Zdržel se: 0

R.Krejčí,

P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík

Usnesení č. 22/9/2020 bylo schváleno.

11. Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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