Zápis č.36
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 16. 2. 2022 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Radka Krejčí, Marie Čeledová, Pavel
Paclík, Jan Koudelka, Josef Hrůza

Omluveni:

Pavel Alenka

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, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 36/1/2022 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 8 - Projednání uspořádání
oslavy MDŽ a bod č.9 - Projednání přemístění lamp veř. osvětlení z hřiště u koupaliště

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání žádosti o finanční dar pro Domov blahoslavené Bronislavy,
Humpolec.
6. Projednání podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočina z programu na Obnovu
venkova Vysočiny 2022 na „Vybudování zpevněné plochy pro kontejnerové
stání“.
7. Projednání cen vodného a stočného na rok 2022.
8. Projednání uspořádání oslavy MDŽ.
9. Projednání přemístění lamp veř. osvětlení z hřiště u koupaliště.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 36/2/2022 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 žádosti o finanční dar pro Domov blahoslavené Bronislavy,
Humpolec
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou žádostí od ředitele Domova blahoslavené
Bronislavy o finanční dar na činnost. Starosta navrhl částku jako v roce 2021 ve výši 5.000,
- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na činnost na rok 2022 pro Domov blahoslavené
Bronislavy ve výši 5.000, - Kč
Hlasování:
Pro:0
Proti:6
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza

Usnesení nebylo schváleno.

6. Projednání podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny z programu na
Obnovu venkova Vysočiny 2022 na „Vybudování zpevněné plochy pro
kontejnerové stání“
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s tradiční možností získání dotace z programu na
Obnovu venkova Vysočiny 2022. Vzhledem k odsouhlasenému záměru vybudovat
zpevněnou plochu na kontejnery za obecním úřadem, je možnost dotaci použít pro tento
účel.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny z programu na
Obnovu venkova Vysočiny 2022 na „Vybudování zpevněné plochy pro kontejnerové
stání“
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 36/3/2022 bylo schváleno.
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7. Projednání cen vodného a stočného na rok 2022
Starosta obce seznámil zastupitele s kalkulovanou cenou vodného a stočného pro rok
2022. Cena vodného pro rok 2022 vychází ve výši 24,-Kč/m3 bez DPH. Cena stočného
pro rok 2022 vychází ve výši 3,- Kč/m3 bez DPH spotřebovaného množství vody.
Dále starosta navrhl, aby z rozpočtu obce byl poskytnut občanům (stejně jako
v předchozích letech), kteří mají v obci trvalý pobyt příspěvek na vodné ve výši 20,- Kč
za m3 bez DPH do odebraného ročního množství 50 m3 za osobu. To znamená, že by
každý občan s trvalým pobytem v obci Komorovice platil do množství 50 m3 odebrané
vody za rok cenu 4,- Kč/m3 bez DPH. Nad toto množství by již hradil plnou
kalkulovanou cenu 24,- Kč/m3 bez DPH. Počet občanů s trv. pobytem v odběrném místě
by vycházel z platného stavu ke dni 1. 1. daného zúčtovacího období. Občan (odběratel)
s trvalým pobytem v obci, který vlastní v obci více odběrných míst bude moci příspěvek
obce využít, v případě nevyužití limitu v jednom odběrném místě, i na druhé odběrné
místo.
Návrh usnesení:
bod. 1) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2022 ve výši 24,-Kč/m3 bez
DPH.
bod. 2) Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného pro rok 2022 ve výši 3,- Kč bez DPH
za m3 odebrané vody.
bod. 3) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku občanům obce s trvalým
pobytem v obci Komorovice ke dni 1. 1. zúčtovacího období (tj. roku 2022) na vodné ve
výši 20,- Kč za m3 bez DPH do množství 50 m3 odebrané vody za osobu a rok. Občan
(odběratel) s trvalým pobytem v obci, který vlastní v obci více odběrných míst bude moci
příspěvek obce využít, v případě nevyužití limitu v jednom odběrném místě na druhé
odběrné místo.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 36/4/2022 bylo schváleno.

8. Projednání uspořádání oslavy MDŽ
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na opětovné uspořádání oslavy MDŽ v obci
Komorovice v březnu letošního roku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání oslavy MDŽ v kulturním domě dne 12. 3. 2022.
Náklady na občerstvení a uspořádání MDŽ bude v plné výši hradit obec Komorovice.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 36/5/2022 bylo schváleno.

9. Projednání přemístění lamp veř. osvětlení z hřiště u koupaliště
Starosta obce seznámil zastupitele s plánovaným postupem prací při rekonstrukci hřiště u
koupaliště, při které dojde mimo jiné k náhradě starého osvětlení za nové. Z tohoto
důvodu starosta navrhl, aby stávající lampy veř. osvětlení byly použity na osvětlení cesty
u novostavby RD „Machkovi“, dále u nové zpevněné plochy na kontejner za obecním
úřadem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění 4 ks lamp veř. osvětlení z hřiště u koupaliště k
cestě u novostavby RD „Machkovi“, a dále u nové zpevněné plochy na kontejner za
obecním úřadem.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 36/6/2022 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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