Zápis č. 29
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 30. 6. 2021 od 20,00 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 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 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.29/1/2021 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 10 - Projednání poskytnutí
finančního daru na podporu obcí, zasažených tornádem.
Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
Projednání žádosti J.Č. o dotaci z rozpočtu obce Komorovice na opravu
oplocení u RD č.p. 48.
6. Projednání žádosti o příspěvek na pořádání Staročeské pouti v Mladých
Bříštích .
7. Seznámení se schválením dotace z MMR ČR na umělý trávník a nové osvětlení
na sportovním hřišti u koupaliště.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3/2021.
9. Seznámení s vizuální podobou návrhu nového oltáře do kaple sv. Václava
v obci.
10. Projednání poskytnutí finančního daru na podporu obcí zasažených tornádem.
1.
2.
3.
4.
5.

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. 29/2/2021 bylo schváleno.
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4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Projednání žádosti Jana Čermáka o dotaci z rozpočtu obce Komorovice na
opravu oplocení u RD č.p.48
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou žádostí p. Jana Čermáka o příspěvek
z rozpočtu obce na opravu oplocení u RD č.p.48. Žádost splňuje požadované náležitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek panu Janu Čermákovi na opravu oplocení u RD
č.p.48.
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. 29/3/2021 bylo schváleno.

6. Projednání žádosti z.s. Čtveráci o příspěvek na pořádání Staročeské pouti
v Mladých Bříštích
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdrženou žádosti z.s. Čtveráci o finanční dar na
pořádání Staročeské pouti v Mladých Bříštích. Každoročně přispívá obec na pořádání
Staročeské pouti požadovanou částkou 5.000, - Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro z.s. Čtveráci Mladé Bříště na pořádání Staročeské
poutí v Mladých Bříštích ve výši 5.000, - 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. 29/4/2021 bylo schváleno.

7. Seznámení se schválením dotace z MMR ČR na umělý trávník a nové
osvětlení na sportovním hřišti u koupaliště
Starosta seznámil zastupitele s tím, že obci Komorovice byla schválena žádost o poskytnutí
dotace v rámci programu z MMR ČR na podporu budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku – Víceúčelové hřiště Komorovice ve výši 1.081 822,- Kč. V rámci
projektu dojde k pokládce umělého povrchu na stanové ploše stávajícího hřiště, dále
k obnově a výstavbě nového oplocení a k výstavbě komplet nového osvětlení, a to jak nového
hřiště, tak i stávajícího tenisového kurtu. Realizace musí proběhnout nejdéle do léta 2022.
Jedná se o podporu ve výši 80 % z celkových nákladů.

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3/2021
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.3/2021.

9. Seznámení s vizuální podobou návrhu nového oltáře do kaple sv. Václava v
obci
Starosta seznámil zastupitele s podobou návrhu nového oltáře v rekonstruované kapli sv.
Václava. Oltář by měl být hotový do plánovaného slavnostního vysvěcení kaple, tj. do
28.9.2021.
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10. Projednání poskytnutí finančního daru na podporu obcí zasažených
tornádem
Starosta seznámil zastupitele obce s možným zapojením se obce Komorovice do finanční
podpory pro obce na Moravě, které byly zasaženy přírodní katastrofou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary pro 7 obcí zasažených tornádem ve výši 20.000,Kč/obec, dary budou poskytnuty přímo na účty obcí, které zasáhlo tornádo tj. obec Lužice,
Mikulčice, Hrušky, Tvrdonice, Hodonín, Břeclav a Moravská Nová Ves.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/5/2021 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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