Zápis č. 31
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 15. 9. 2021 od 20,00 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 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, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 31/1/2021 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání záměru na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.JH014330074312/001-FIA mezi obcí Komorovice a spol.EG.D, a.s. na pozemky
parc.č. 401/14, 401/40 a 401/45.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2021 .
7. Projednání žádosti Oblastní Charity Havl. Brod o finanční dar pro rok 2022 na
provoz pečovatelské služby a sociálně terapeutické dílny v Ledči/Sázavou.
8. Projednání žádosti o finanční příspěvek na „Vystrkovskou stezku odvahy“.
9. Projednání žádosti o povolení umístění sauny na obecní pozemek.
10. Projednání žádosti o údržbu vzrostlých obecních stromů na parc.č.48/1 v k.ú.
Komorovice.
11. Projednání žádosti o příspěvek na nohejbalový turnaj v Komorovicích.
12. Projednání uspořádání slavnostního svěcení obecní kaple a obecních symbolů.
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. 31/2/2021 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 záměru na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. JH014330074312/001-FIA mezi obcí Komorovice a spol. EG.D, a.s. na
pozemky parc.č.401/14, 401/40 a 401/45
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženým návrhem smlouvy o věcném břemeni na
pozemcích parc.č.401/14, 401/40 a 401/45. Záměr zřízení věcného břemene byl zveřejněn
po zákonem stanovenou dobu a je tedy možné o záměru hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č.JH014330074312/001-FIA mezi obcí Komorovice a spol. EG.D, a.s.,, se sídlem Lidická
1873/36, 602 00 Brno, na pozemky parc.č. 401/14, 401/40 a 401/45 v k.ú. Komorovice,
které jsou zapsány na LV č. 10001. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán
č. 445-452/2021 vyhotovený firmou Fiera 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. 31/3/2021 bylo schváleno.

6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.5/2021
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.5/2021.

7. Projednání žádosti Oblastní charity Havlíčkův Brod o finanční dar pro
rok 2022 na provoz pečovatelské služby a sociálně terapeutické dílny
v Ledči nad Sázavou
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí Oblastní charity Havlíčkův Brod o
finanční dar pro rok 2022 na provoz pečovatelské služby a sociálně terapeutické dílny
v Ledči nad Sázavou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „finanční dar pro rok 2022“ z rozpočtu obce pro Oblastní
charitu Havl. Brod na provoz sociálně terapeut. dílny Ledeč nad Sázavou ve výši 10.000, Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje „finanční dar pro rok 2022“ z rozpočtu obce pro
Oblastní charitu Havl. Brod na provoz pečovatelské služby v Humpolci ve výši: 15.000, Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 31/4/2021 bylo schváleno.

8. Projednání žádosti o finanční dar na „Vystrkovskou stezku odvahy“
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou žádostí paní Markéty Šimůnkové a Simony
Dalíkové o finanční dar na „Vystrkovskou stezku odvahy“ ve výši 2.500, - Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na „Vystrkovskou stezku odvahy“ ve výši
2.500, - Kč.
Hlasování:
Pro:6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík,
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 31/5/2021 bylo schváleno.

9. Projednání žádosti o povolení umístění sauny na obecní pozemek
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdrženou žádostí p. Jakuba Jírů a Jana Pavouka o
povolení umístění sauny na obecním pozemku v zimním období, tak jako to bylo
v minulém roce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění „pojízdné sauny“ na obecní pozemek parc.č. 406/1
v k.ú. Komorovice, a to bezplatně na období říjen 2021 až duben 2021. Zastupitelstvo
dále schvaluje připojení objektu na elektřinu víceúčelové budovy čp. 69 s tím, že odběr
bude měřen elektroměrem, ale úhradu za odebranou elektřinu obec nepožaduje. (Množství
odebrané elektřiny bude sloužit pouze k evidenčnímu účelu).
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. 31/6/2021 bylo schváleno.

10. Projednání žádosti o údržbu vzrostlých obecních stromů na parc.č.48/1
v k.ú. Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí paní Ivany Pášové, Komorovice 76 o
údržbu vzrostlých obecních stromů na parc.č. 48/1 v k.ú. Komorovice. Suché větve
ohrožují osoby pohybující se pod stromy a rovněž tak i jejich přilehlou nemovitost.
Starosta uvedl, že již objednal prořez stromů od p. Březíka z Humpolce. Prořez bude
proveden v listopadu 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení ozdravného prořezu u obecních stromů na parc.č.
48/1 v k.ú. Komorovice a zároveň schvaluje provedení p. Březíkem z Humpolce.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 31/7/2021 bylo schváleno.

11. Projednání žádosti o finanční dar na nohejbalový turnaj v Komorovicích
Starosta seznámil zastupitele obce s obdrženou žádostí p. Tomáše Váni o finanční dar na
nohejbalový turnaj v Komorovicích ve výši 5.000, - Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč na uspořádání
nohejbalového turnaje v Komorovicích 2021.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:1 R. Krejčí
Usnesení č. 31/8/2021 bylo schváleno.

12. Projednání uspořádání slavnostního svěcení obecní kaple a obecních
symbolů
Starosta seznámil zastupitele s návrhem na uspořádání slavnostního svěcení obecní kaple
a obecních symbolů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání slavnostního svěcení obecní kaple a obecních
symbolů dne 3.10.2021 a úhradu vzniklých nákladů souvisejících s jejím uspořádáním.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 31/9/2021 bylo schváleno.

Různé, diskuze
starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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