Zápis č. 37
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 16. 3. 2022 od 19,00 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 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, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 37/1/2022 bylo schváleno.
1

3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 8 - Projednání žádosti o
příspěvek na Staročeskou pouť v Mladých Bříštích, bod č. 9 - Projednání žádosti o
podporu Linky bezpečí, z.s., bod č. 10 - Projednání prodeje palivového dřeva, bod č. 12 –
Seznámení se zprávami kontrolního a finančního výboru.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání návrhu smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku
parc.č. 517/12 v k.ú. Komorovice- Gebr.Ostendorf- OSMA, s.r.o.
6. Seznámení s informací od spol. SOMPO – výše poplatků.
7. Seznámení s inventarizační zprávou za rok 2021.
8. Projednání žádosti o příspěvek na Staročeskou pouť v Mladých Bříštích.
9. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s..
10. Projednání prodeje palivového dřeva.
11. Seznámení se zprávami kontrolního a finančního výboru.
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. 37/2/2022 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 návrhu smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku
parc.č. 517/12 v k.ú. Komorovice – Gebr.Ostendorf – OSMA, s.r.o.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o právu provést stavbu na obecním
pozemku parc.č. 517/12 v k.ú. Komorovice – Gebr.Ostendorf – OSMA, s.r.o. z důvodu
výstavby ČOV a jejím připojení na obecní kanalizaci. Přípojka povede přes pozemek
parc.č. 517/12, který je v majetku obce Komorovice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ na obecním
pozemku parc.č. 517/12 v k.ú. Komorovice, mezi obcí Komorovice a společností
Gebr.Ostendorf – OSMA, s.r.o., Komorovice 1.

Hlasování:
Pro: 6 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 37/3/2022 bylo schváleno.

6. Seznámení s informací od spol. SOMPO – výše poplatků
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s informacemi od spol. SOMPO o výši poplatků
odváděného na SFŽP. Při překročení limitu 200 kg/občana a rok dochází ke značnému
navýšení částky, kterou musí spol. SOMPO odvádět. Vzhledem k uvedenému budou
obce, které překročí stanovený limit, který se každým rokem ještě o 10 kg/občana snižuje,
finančně znevýhodněny. Vzhledem k tomu, že u obce Komorovice byl limit překročen o
14 kg/občana a rok, lze předpokládat, že mezi finančně znevýhodněné obce bude zařazena
i naše obec. Dle obdrženého rozpisu jsme z okolních obcí jediní, kteří limit překračují. Je
zřejmé, že ve zjištěném množství odpadů hraje roli velkoobjemový odpad, který v jiných
obcích nedělají v takové míře. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
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7. Seznámení s inventarizační zprávou za rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s inventarizační zprávou od inventarizační komise obce
Komorovice za rok 2021. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.

8. Projednání žádosti o příspěvek na Staročeskou pouť v Mladých Bříštích
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o.s. Čtveráci Mladé Bříště o finanční
příspěvek na pořádání Staročeské pouti ve výši 10.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o.s. Čtveráci Mladé Bříště o finanční dar na
uspořádání Staročeské pouti ve výši 10.000, - Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 37/4/2022 bylo schváleno.

9. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s. Praha
Starosta seznámil zastupitele s obdrženou žádostí Linky bezpečí z.s. Praha o finanční
podporu na činnost ve výši 2.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o finanční podporu na činnost pro Linku bezpečí,
z.s. Praha ve výši 2.000, - Kč.
Hlasování:
Pro:6
Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 37/5/2022 bylo schváleno.
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10. Projednání prodeje palivového dřeva
Starosta seznámil zastupitele obce se stavem palivového dřeva v obecním lese a vzhledem
k nejisté budoucnosti s cenami paliv, navrhl ukončit jeho prodej organizacím a ponechat
zbytek palivového dřeva, které v lese zbývá, pro potřeby občanů obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení v prodeje palivového dřeva organizacím a
ponechání zbytků palivového dřeva pro potřeby občanů obce Komorovice.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. P. Jež, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík

Usnesení č. 37/6/2022 bylo schváleno.

11. Seznámení se zprávami finančního a kontrolního výboru obce
Komorovice za II. pololetí 2021
Starosta seznámil zastupitele s předloženými zprávami kontrolního a finančního výboru
obce Komorovice za II. pololetí 2021- bez závad. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na
vědomí.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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