Zápis č. 5/2016
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka Krejčí,
Ing. Jan Koudelka
Omluveni: Ing. František Vašák, P. Alenka

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 5 členů a je tedy usnášeníschopné. Nepřítomní
zastupitelé se řádně a včas 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 Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 5/1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce podal návrh na doplnění bodu č. 12 - Projednání žádosti Ing. Jana
Koudelky o dotaci z rozpočtu obce z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na
opravu oplocení u RD čp. 14. Bodu č. 13 - Projednání žádosti Věry Brambůrkové o
dotaci z rozpočtu obce z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu oplocení u
RD čp. 31. Bodu č. 14 -Projednání žádosti Ing. Jana Koudelky o možnost likvidace
náletových dřevin a křovisek.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání žádosti Vojtěcha Honzla o dotaci z rozpočtu obce z Programu na
obnovu vzhledu obce 2016 na opravu fasády RD č. 2.
6. Seznámení s výsledkem kontroly KÚ Vysočina při opravě místní komunikace.
7. Projednání pořádání obecní slavnosti „Žehnání obecních symbolů“.
8. Projednání situace u Jednotky SDH Komorovice.
9. Projednání nových cenových nabídek na rekonstrukci dětského hřiště v obci.
10. Projednání rozpočtové změny č. 2.
11. Projednání návrhu zápisu do obecní kroniky.
12. Projednání žádosti Ing. Jana Koudelky o dotaci z rozpočtu obce z Programu
na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu oplocení u RD čp. 14.
13. Projednání žádosti Věry Brambůrkové o dotaci z rozpočtu obce z Programu
na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu oplocení u RD čp. 31.
14. Projednání žádosti Ing. Jana Koudelky o možnost likvidace náletových dřevin
a křovisek.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 5/2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

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

5. Projednání žádosti Vojtěcha Honzla o dotaci z rozpočtu obce
z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu fasády RD čp. 2
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Vojtěcha Honzla, Komorovice čp. 2 o
dotaci na opravu fasády RD čp. 2 – zateplení domku + fasáda. Požadovaná částka
20.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č. 5/3/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2016 ve výši 20.000,- Kč s Vojtěchem
Honzlem, bytem Komorovice čp. 2, na opravu fasády u RD čp. 2 v obci Komorovice,
do 30. 11. 2016 ode dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře starosta Bc.
Přemysl Jež.

6. Seznámení s výsledkem kontroly KÚ Vysočina při opravě místní
komunikace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Komorovice s proběhlou kontrolou
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a sil. hospodářství Jihlava, při
opravě místní komunikace v obci. Podnět k prošetření postupu obce na KÚ Vysočina
podala paní Marie Procházková, majitelka nemovitosti čp. 12. Provedeným šetřením
bylo zjištěno, že prováděné stavební úpravy probíhají v souladu se všemi platnými
právními předpisy a že obecní úřad Komorovice postupoval správně. Na místě dále
byla dohodnuta úprava sjezdu k nemovitosti čp. 12, se kterou všechny zúčastněné
strany včetně stěžovatelky souhlasily.

7. Projednání pořádání obecní slavnosti „Žehnání obecních symbolů“
Zastupitelstvo obce po vzájemné diskusi dohodlo časový harmonogram při pořádání
slavnosti „Žehnání obecních symbolů“ dne 11. 6. 2016. Začátek 13,00 hodin.
-

Proslov starosty
Slavnostní mše zakončená žehnáním symbolů
Slavnostní průvod obcí na hřiště u koupaliště
Vystoupení dechové skupiny Vysočinka
Vystoupení hudební skupiny Tandem
Ohnivé vystoupení skupiny Spiritus Dracus
Během celého odpoledne na hřišti bude zajištěno občerstvení p. Augustou
z Mladých Bříšť.
Během celého odpoledne bude otevřena obecní knihovna, kde bude výstava
fotografií z historie obce zapůjčených od občanů obce a prodej upomínkových
předmětů.

Hlasování:
Pro:5 Bc. Jež, V. Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 5/4/2016
Zastupitelstvo obce Komorovice schvaluje časový harmonogram slavnosti.

8. Projednání situace u Jednotky SDH Komorovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem schůze členů SDH Komorovice. Do
jednotky SDH Komorovice nechce vstoupit žádný hasič. Vzhledem k uvedenému požádal
starosta Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina o stanovisko k dalšímu postupu a
případnému zrušení jednotky v obci. HZS kraje Vysočina sdělilo, že zrušení jednotky
neumožní a vyzvalo obec k dalšímu jednání. Vzhledem k uvedenému starosta navrhl
řešení a to, buď že bude zachován stávající stav, který je dle jeho názoru protiprávní a
může přinést obci v budoucnu problémy, které se stejně budou muset řešit, nebo je
potřeba hasiče do jednotky získat. Zastupitelstvo se po vzájemné diskusi dohodlo na
finanční odměně za členství v jednotce SDH obce Komorovice. Počet členů v jednotce
má být 9, ale dle HZS Vysočina by postačilo i 5. V případě, že se členové nezískají, bude
dále o věci jednáno.

Hlasování:
Pro:5 Bc. Jež, V. Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 5/5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu za členství v jednotce SDH Komorovice
ve výši 3.000,- Kč ročně. Podmínkou členství je splnění všech zákonných požadavků na
členství v jednotce tj. platná lékařská prohlídka a potvrzení o proškolení
člena/velitele/strojníka jednotky SDH.

9. Projednání cenové nabídky na rekonstrukci dětského hřiště
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkami firmy Dětská hřiště Smitka a firmy Bonita
Group Service.
Hlasování:
Pro:5 Bc. Jež, V. Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 5/6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Bonita Group service, s.r.o. č. 16ML0368 na
dodávku herních prvků pro dětské hřiště v Komorovicích.

10. Projednání rozpočtové změny č. 2
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s předloženou rozpočtovou změnou č. 2 a navrhl
hlasování o jejím schválení
Hlasování:
Pro:5 Bc. Jež, V. Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 5/7/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.

11. Projednání návrhu zápisu do obecní kroniky
Starosta seznámil zastupitele s předloženým návrhem zápisu do obecní kroniky, který
vypracovala sl. Bc. Jana Dománková. Zároveň také uvedl, že sl. Bc. Jana Dománková
oznámila, že vzhledem k pracovním povinnostem nemůže nadále vést obecní kroniku.
Zastupitelstvo obce po vzájemné dohodě došlo k závěru, že není dobré aby v kronice
byl jeden "vložený" zápis (myšleno jeden zápis od jednoho kronikáře). Tedy bude se
hledat nový kronikář, který by kroniku vedl v ideálním případě po několik let. Zápis
za 2015 by tedy udělal až on.
Hlasování:
Pro:5 Bc. Jež, V. Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č.5/8/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na funkci kronikáře
obce Komorovice.

12. Projednání žádosti Ing. Jana Koudelky o dotaci z rozpočtu obce
z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu oplocení u RD čp.
14.
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Ing. Jana Koudelky, Komorovice čp. 14 o
dotaci na opravu oplocení u RD čp. 14. Požadovaná částka 10.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:4 Bc. Jež, V. Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí,
Proti:0
Zdržel se:1 Ing. Koudelka

Usnesení č. 5/9/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2016 ve výši 10.000,- Kč s Ing. Janem
Koudelkou, bytem Komorovice čp. 14, na opravu oplocení u RD čp. 14 v obci
Komorovice, do 30. 11. 2016 ode dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře
starosta Bc. Přemysl Jež.

13. Projednání žádosti Věry Brambůrkové o dotaci z rozpočtu obce
z Programu na obnovu vzhledu obce 2016 na opravu oplocení u RD čp.
31.
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Věry Brambůrkové, Komorovice čp. 31 o
dotaci na opravu oplocení u RD čp. 31. Požadovaná částka 10.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:4
Bc. Jež, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:1
V. Brambůrková

Usnesení č. 5/10/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
programu na obnovu vzhledu obce Komorovice 2016 ve výši 10.000,- Kč s Věrou
Brambůrkovou, bytem Komorovice čp. 31, na opravu oplocení u RD čp. 31 v obci
Komorovice, do 30. 11. 2016 ode dne uzavření smlouvy. Smlouvu za obec uzavře
starosta Bc. Přemysl Jež.

14. Projednání žádosti Ing. Jana Koudelky o možnost likvidace
náletových dřevin a křovisek.
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Ing. Jana Koudelky, Komorovice čp. 14 o
povolení zlikvidovat náletové dřeviny a křoviska u pozemní komunikace
„Komorovice-Záhoří“.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

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

Usnesení č.5/11/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost. Prořez nevyžaduje povolení pro
kácení dřevin. Prořez bude proveden v období vegetačního klidu. Plochy budou po
prořezu žadatelem upraveny a uklizeny.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 2. 6. 2016 od 20.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

