Zápis č. 39
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 18. 5. 2022 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:

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 7 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:7
Bc. P.Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P.Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 39/1/2022 bylo schváleno.
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3.

Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 8 - Projednání žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu střechy RD č.p.16 a bod č.9 – Projednání
poskytnutí příspěvku na pořádání dětského dne v obci Komorovice
Zahájení.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
4. Projednání návrhu pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice a Ing. Markétou
Radovou.
5. Projednání návrhu souhlasného prohlášení na pozemek p.č. st.193 v k.ú.
Vystrkov u Humpolce mezi obcí Komorovice a ŘSD ČR .
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2022.
7. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu střechy RD
č.p.16.
8. Projednání poskytnutí příspěvku na pořádání dětského dne v obci Komorovice.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P.Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P.Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 39/2/2022 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 pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice a Ing. Markétou
Radovou
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem nové pachtovní smlouvy mezi obcí Komorovice
a Ing. Markétou Radovou, záměr byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu a je možné o
něm hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu obecních zemědělských pozemků parc.č.
401/45, 404 a 401/46 v k.ú. Komorovice, které jsou v majetku obce Komorovice, zapsaného
na LV10001 pro paní Ing. Markétu Radovou, Boskovštejn 101 za účelem zemědělské
činnosti a výroby.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P.Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P.Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 39/3/2022 bylo schváleno.

6. Projednání návrhu souhlasného prohlášení na pozemek p.č. st.193 v k.ú.
Vystrkov u Humpolce mezi obcí Komorovice a ŘSD ČR
Starosta seznámil zastupitele s obdrženým návrhem souhlasného prohlášení na pozemek p.č.
st. 193 v k.ú. Vystrkov u Humpolce od ŘSD ČR, IČO: 65993390, Praha, o změnu zápisu
vlastnictví ve prospěch České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr souhlasného prohlášení na pozemek p.č.st.193
v k.ú.Vystrkov u Humpolce mezi obcí Komorovice a ŘSD ČR, IČO: 65993390, Praha, o
změnu zápisu vlastnictví ve prospěch České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P.Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P.Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 39/4/2022 bylo schváleno.
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7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2022
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2/2022.

8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu střechy RD
č.p.16
Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženou žádostí p. Jana Koudelky, Komorovice čp.16
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Komorovice, z Programu na obnovu vzhledu obce 2022,
na opravu střechy RD č.p.16.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce
Komorovice, z Programu na obnovu vzhledu obce 2022, na opravu střechy RD č.p.16 p. Janu
Koudelkovi, trv. bytem Komorovice čp. 16.

Hlasování:
Pro:7
Bc. P.Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P.Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 39/5/2022 bylo schváleno.

9.

Projednání poskytnutí příspěvku na pořádání dětského dne v obci Komorovice
Starosta seznámil zastupitele s tradičním pořádáním dětského dne v obci Komorovice. Obec
se, jako každoročně, by měla finančně podílet na úhradě nákladů na zapůjčení dětských atrakcí
a cen pro děti.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nutných nákladů souvisejících s uspořádáním dětského
dne v obci Komorovice.
Hlasování:
Pro:7
Bc. P.Jež, P. Alenka, R. Krejčí, J. Hrůza J.Koudelka, M.Čeledová, P.Paclík
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 39/6/2022 bylo schváleno.

Různé, diskuze

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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