Zápis č. 23
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 12. 12. 2020 od 17,00 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 v 17,00 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. 23/1/2020 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. 8 a č. 9., bod č. 10 - Projednání žádosti o příspěvek
z rozpočtu obce od Oblastní charity Havl. Brod na provoz sociálně terapeutické dílny
Ledeč n.S. a bod č. 11- Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní
charity Havl. Brod na provoz pečovatelské služby v Humpolci.

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 zřízení věcného břemene na
akci „Komorovice, Machek – kabel NN“ mezi obcí Komorovice a spol. E.ON
Distribuce a.s..
6. Projednání rozpočtu obce Komorovice na rok 2021 .
7. Projednání cenové nabídky na pořízení zařízení pro zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci- informativní měřiče rychlosti na sil.II/347.
8. Projednání pokračování v programu „Obnovy vzhledu obce Komorovice na
rok 2021“.
9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.8 a č.9.
10. Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní charity Havl. Brod
na provoz sociální terapeut.dílny Ledeč n.Sázavou.
11. Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní charity Havl. Brod
na provoz pečovatelské služby v Humpolci.
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. 23/2/2020 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 zřízení věcného
břemene na akci „Komorovice, Machek – kabel NN“ mezi obcí
Komorovice a spol. E.ON Distribuce a.s.
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že záměr byl po zákonem stanovenou dobu 15-ti
dnů vyvěšen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a lze o něm hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na akci
„Komorovice, Machek – kabel NN“ mezi obcí Komorovice a spol. E.ON Distribuce a.s.
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. 23/3/2020 bylo schváleno.

6. Projednání rozpočtu obce Komorovice na rok 2021
Starosta obce oznámil, že návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2021 byl po zákonem
stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce, nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky ani výhrady a je tudíž možné jednat o jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Komorovice na rok 2021 v následující výši :
příjmy ve výši 4,240.000,- Kč a výdaje ve výši 4,240.000,- 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. 23/4/2020 bylo schváleno.
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7. Projednání cenové nabídky na pořízení zařízení pro zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci- informativní měřiče rychlosti na sil. II/347
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou cenovou nabídkou na pořízení zařízení na
zvýšení bezpečnosti provozu v obci od spol. DOSIP Servis, s.r.o,Krahulov 37, Okříšky
na sil. II. třídy č. 347.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení zařízení a služby pro
zvýšení bezpečnosti v dopravě v obci Komorovice na sil. II. třídy č.347.
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. 23/5/2020 bylo schváleno.

8. Projednání pokračování v programu „ Obnovy vzhledu obce Komorovice
na rok 2021“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s poskytováním příspěvků občanům v roce 2020.
Zájem občanů o příspěvek stále přetrvává a je na místě v programu pokračovat i v roce
2021. Zastupitelstvo po dohodě odsouhlasilo úpravu dotačního programu a to, že bude
možné nově žádat příspěvek i na opravu střechy nemovitosti a to za stejných podmínek
jako je tomu u fasád RD a bytových domů. Dále bude možné nově také žádat u RD
starších 20-ti let od kolaudace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v dotačním programu obce „Program na
obnovu vzhledu obce Komorovice 2021“. Pravidla programu se nově doplňují o možnost
žádat příspěvek i na opravu střechy nemovitosti a to za stejných podmínek jako je tomu u
fasád RD a bytových domů. Dále bude možné nově také žádat u RD starších 20-ti let od
kolaudace.

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. 23/6/2020 bylo schváleno.
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9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 a č.9
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s provedeným rozpočtovým opatřením č.8 a č.9.

10. Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní charity
Havl. Brod na provoz sociálně terapeutické dílny Ledeč n. Sázavou.
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní
charity Havl. Brod na provoz sociálně terapeut. dílny Ledeč n. Sázavou ve výši 10.000,Kč. Službu využívá pravidelně jeden občan obce Komorovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „finanční dar“ z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Havl.
Brod na provoz sociálně terapeut. dílny Ledeč nad Sázavou ve výši : 10.000,- 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. 23/7/2020 bylo schváleno.

11. Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní charity Havl.
Brod na provoz pečovatelské služby v Humpolci
Starosta seznámil zastupitele obce s žádostí o příspěvek z rozpočtu obce od Oblastní
charity Havl. Brod na provoz pečovatelské služby v Humpolci ve výši 15.000,- Kč. Službu
využívá pravidelně jeden občan obce Komorovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „finanční dar“ z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Havl.
Brod na provoz pečovatelské služby v Humpolci ve výši: 15.000,- Kč.
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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. 23/8/2020 bylo schváleno.

12. Projednání poskytnutí finančního daru k životnímu jubileu
Starosta seznámil zastupitele obce s životním jubileem paní Vlasty Kupilíkové účetní
obce. Za dosavadní odvedenou vynikající práci pro obec Komorovice a k dožití
významného životního jubilea navrhuje starosta udělení finančního daru ve výši 10.000,Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „finanční dar“ z rozpočtu obce pro paní Vlastu Kupilíkovou
za dosavadní odvedenou vynikající práci pro obec Komorovice a k dožití významného
životního jubilea ve výši 10.000,- 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. 23/9/2020 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:
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Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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