Zápis č. 10
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 3. 9. 2015 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí, Věra
Brambůrková, Ing. Vašák

Omluveni: Pavel Alenka, 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 dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále
uvedl, že zastupitelstvo se sešlo v počtu pěti členů a je tedy usnášeníschopné. Nepřítomní
zastupitelé se včas řádně omluvili. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, není
k němu námitek a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Upravený (anonymizovaný)
zápis byl zveřejněn na úřední desce obce a rovněž na elektronické úřední desce s možností
dálkového přístupu.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Ing. Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, V. Krejčí, Ing. Koudelka, V. Brambůrková, Ing. Vašák

Usnesení č. 10/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Ing, Jana
Koudelku, zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání .
Starosta obce navrhl přítomným program jednání.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu jednání.
Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Projednání záměru zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na parc.č.st. 200, budova čp. 50 v k.ú.
Komorovice.
Projednání cenových nabídek na pořízení stojanů na uvítací tabuli obce.
Projednání žádosti o poskytnutí finanční podpory na „Vystrkovskou stezku
odvahy 2015“.
Projednání sadových úprav u koupaliště.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, V. Krejčí, Ing. Koudelka, Ing. Vašák, V. Brambůrková

Usnesení č. 10/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Starosta seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního zasedání.

5. Projednání záměru zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch
spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na parc.č.st.200, budova
čp. 50 v k.ú. Komorovice.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene
služebnosti ve prospěch spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha na parc.č.st.200, budova čp. 50 v k.ú. Komorovice
v majetku Obce Komorovice zapsaného na LV 10001. Společnost Česká telekomunikační,
a.s. nabízí Obci Komorovice za zřízení věcného břemene částku 10.000,- Kč ročně po
dobu 10-ti let. Jedná se o služebnost výlučného užívaní místností č.102 (akumulátorovna),
č.103 (ústředna) a služebnosti chůze přes místnost č.101 (předsíň) vše v budově čp.50 a
dále s tím související provozování telekomunikačního zařízení (více v návrhu smlouvy).

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, V. Krejčí, Ing. Koudelka, Ing. Vašák, V. Brambůrková

Usnesení č. 10/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch
spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., na parc.č.st.200, budova č. 50 v k.ú.
Komorovice v majetku Obce Komorovice zapsaného na LV 10001.

6. Projednání cenových nabídek na pořízení stojanů na uvítací tabuli obce.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s cenovými nabídkami místních truhlářů na výrobu
uvítacích tabulí v obci.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, V. Krejčí, Ing. Koudelka, Ing. Vašák, V. Brambůrková

Usnesení č. 10/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od p. Pavla Moravce z Humpolce na výrobu 3 ks
dřevěných uvítacích tabulí, které budou umístěny na příjezdových komunikacích do obce.

7. Projednání žádosti o poskytnutí finanční podpory na „Vystrkovskou
stezku odvahy 2015“.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Markéty Šimůnkové a Simony Dalíkové o
poskytnutí finanční podpory ve výši 2.000,- Kč na „Vystrkovskou stezku odvahy 2015“.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, V. Krejčí, Ing. Koudelka, Ing. Vašák, V. Brambůrková

Usnesení č. 10/5/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na „Vystrkovskou stezku odvahy 2015“ve výši
2.000,- Kč formou daru a pověřuje starostu obce sepsáním darovací smlouvy.

8. Projednání sadových úprav u koupaliště.
Starosta navrhl zastupitelstvu obce provedení osazení okolí koupaliště a to jak z důvodu
vizuálního oddělení od průmyslového areálu spol. Hranipex a.s., tak z důvodu vytvoření
zastíněných míst pro návštěvníky koupaliště. S návrhem na výsadbu by mohl být osloven
p. Březík z Humpolce, který již pro obec prováděl výsadbu kolem cesty na Vystrkov.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, V. Krejčí, Ing. Koudelka, Ing. Vašák, V. Brambůrková

Usnesení č. 10/6/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracováním návrhu sadových úprav kolem koupaliště p.
Březíka z Humpolce.

9. Různé, diskuze.
Starosta seznámil zastupitele se situací ohledně výstavby čekáren u silnice. V příštím
týdnu bude provedena montáž čekáren spol. Čekal kovovýroba Pelhřimov. Do majetku
obce bylo zakoupeno nové kalové čerpadlo. V obci byla provedena oprava místních
komunikací společností Swietelsky. Firma Strom Speci z Polné již zpracovává studii
revitalizace jižní části centra obce Komorovice. Ve čtvrtek 10. 9. 2015 budou starostovi

obce slavnostně předány v Poslanecké sněmovně v Praze nové obecní symboly. Byla
provedena údržba zvonu společností Elektrozvon, která zařízení dodávala. V sobotu 19. 9.
2015 se uskuteční zájezd na muzikál Mýdlový princ do divadla Brodway Praha. Na
základě odvolání Obce Komorovice stavební úřad Humpolec přerušil řízení – změnu
stavby před dokončením Komorovice-Hranipex a.s.- Rozšíření skladovacího objektu – II.
etapa (změna sadových úprav) a stanovil lhůtu do 25. 9. 2015 na vyjádření odboru živ.
prostředí.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 8. 10. 2015 (čtvrtek) ve 20,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:
Bc. Přemysl Jež

ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Krejčí

Ing. Koudelka

