Zápis č. 28
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 26. 5. 2021 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 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 28/1/2021 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.2/2021, bod č. 10 - Projednání cenové nabídky na pořízení
pasportu veřejného osvětlení v obci, bod č. 11 – Projednání pořízení nového PC vybavení
na obecní úřad.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání pořízení projektové dokumentace na veřejné osvětlení podél sil.
II/347.
6. Seznámení s probíhajícím stavebním řízením – stavba chodníku podél sil.
II/347.
7. Seznámení s probíhající přípravou projektové dokumentace na novou
kanalizaci a ČOV.
8. Seznámení s těžbou obecního lesa, nákupem sazenic, stromků, výsadbou a
podáním žádosti o dotaci o příspěvek na hospodaření v lesích z KÚ Vysočina.
9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2021.
10. Projednání cenové nabídky na pořízení pasportu veřejného osvětlení v obci.
11. Projednání pořízení nového PC vybavení na obecní úřad.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 28/2/2021 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 pořízení projektové dokumentace na veřejné osvětlení podél
sil. II/347
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na pořízení projektu na nové veřejné
osvětlení podél sil. II/ 347 v souvislosti s plánovanou stavbou chodníku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace na nové veřejné osvětlení
podél. sil. II/347 v obci. Projektová dokumentace veř. osvětlení bude součástí při podání
žádosti o stavební povolení na stavbu chodníku podél sil. II/347.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 28/3/2021 bylo schváleno.

6. Seznámení s probíhajícím stavebním řízením – stavba chodníku podél
sil.II/347
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s průběhem přípravy stavebního řízení na stavbu
chodníku.

7. Seznámení s probíhající přípravou projektové dokumentace na novou
kanalizaci a ČOV
Starosta seznámil zastupitele s průběhem přípravy projektové dokumentace na novou
kanalizaci a ČOV.

8. Seznámení s těžbou obecního lesa, nákupem sazenic stromků, výsadbou
a podáním žádosti o dotaci o příspěvek na hospodaření v lesích z KÚ
Vysočina
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem prodeje dříví z obecního lesa, nákupem
sazenic stromků, výsadbou a podáním žádosti o dotaci o příspěvek na hospodaření v lesích
z KÚ Vysočina.

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2021
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 2/2021.
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10. Projednání cenové nabídky na pořízení pasportu veřejného osvětlení
v obci
Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou od firmy Kabelspoj s.r.o., Ocelkova
643/20, Praha 9 na pořízení pasportu veřejného osvětlení v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od spol. Kabelspoj, s.r.o. na pořízení
pasportu veřejného osvětlení v obci včetně geodetického zaměření a zanesení do obecní
elektronické technické mapy Misys.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 28/4/2021bylo schváleno

11. Projednání pořízení nového PC vybavení na obecní úřad
Starosta seznámil zastupitele s potřebou obměny zastaralého PC vybavení na obecním
úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 2 ks stolních PC včetně monitorů a potřebného
softwarového vybavení na OÚ.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík,
Proti:0
Zdržel se:0

Různé, diskuze
starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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