Zápis č. 38
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 20. 4. 2022 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:

Alenka Pavel, Radka Krejčí

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-ti členů a je tedy usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Marii Čeledovou a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Marii Čeledovou a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P.Jež, Josef Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 38/1/2022 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 9 - Projednání návrhu pachtovní
smlouvy mezi obcí Komorovice a Ing. Markétou Radovou.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Komorovice za rok 2021.
6. Projednání účetní závěrky za rok 2021.
7. Opětovné seznámení s informací od spol. SOMPO – výše poplatků za
velkoobjemový odpad.
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1/2022.
9. Projednání návrhu pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice a Ing. Markétou
Radovou.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P. Jež, Josef Hrůza, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 38/2/2022 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 závěrečného účtu obce Komorovice za rok 2021
Starosta obce oznámil, že návrh závěrečného účtu obce Komorovice za rok 2021 včetně
zprávy auditora o výsledku hospodaření za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce obce a
elektronické úřední desce obce po stanovenou dobu, nebyly k němu vzneseny žádné námitky
ani připomínky, a tudíž je možné jeho schválení zastupitelstvem obce. Součástí závěrečného
účtu je i zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce Komorovice za rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Komorovice za rok 2021 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komorovice za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 5 Bc. P. Jež, Josef Hrůza, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 38/3/2022 bylo schváleno.

6. Projednání účetní závěrky za rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s předloženou účetní závěrkou za rok 2021, jejíž součástí je i
inventarizační zpráva za rok 2021. Protože již uběhla zákonná lhůta, po které může být
hlasováno o schválení účetní závěrky obce, a protože bylo vyhověno všem náležitostem,
navrhl starosta hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Komorovice za rok 2021.
Hlasování:
Pro:5 Bc. P.Jež, Josef Hrůza, J.Koudelka, M.Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 38/4/2022 bylo schváleno.
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7. Opětovné seznámení s informací od spol. SOMPO – výše poplatků za
velkoobjemový odpad

Starosta seznámil zastupitele s informacemi, které obdržel od spol. SOMPO Pelhřimov
ohledně cen za vývoz odpadu z velkoobjemového kontejneru. Vzhledem k tomu, že je
v kontejneru odpad, který tam nepatří a musí jej zaměstnanci Sompo dodatečně třídit, budou
si nově účtovat poplatek 1.000,- Kč bez DPH za každých 15 minut práce s tím, že minimální
účtovaná jednotka je 1 hodina. Starosta uvedl, že po telefonické konzultaci se zaměstnanci
Sompo prý vytřídění jednoho kontejneru zabere min. 2 hodiny, což je cca. 8.000,- Kč bez
DPH za kontejner, k tomu se musí přičíst doprava tam a zpět a poplatek za likvidaci odpadu.
Celkem vyvezení jednoho kontejneru vyjde obec na cca. 15.000, - Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1/2022
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2022.

9. Projednání nové pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice a p. Markétou
Radovou
Starosta seznámil zastupitele s obdrženým návrhem pachtovní smlouvy od Ing. Markéty
Radové na pronájem obecních zemědělských pozemků parc.č. 401/45, 401/46 a parc.č. 404.
Jedná se o dceru po zesnulém p. Mošnovi z Vystrkova, který měl pozemky v pachtu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr puchtu obecních pozemků parc.č. 401/45, 401/46 a
parc.č. 404 v k.ú. Komorovice, které jsou v majetku obce Komorovice a jsou zapsané na LV
10001.

Hlasování:
Pro:5 Bc. P.Jež, Josef Hrůza, J.Koudelka, M.Čeledová, P. Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 38/5/2022 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Marie Čeledová

Jan Koudelka
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