Zápis č. 1/2017
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 12. 1. 2017 od 19. hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Vlastimil Krejčí, Ing. Jan Koudelka,
Pavel Alenka, Radka Krejčí

Omluveni:

Věra Brambůrková

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 dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále uvedl, že
zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 členů a je tedy usnášeníschopné. Nepřítomný zastupitel
Věra Brambůrková se řádně a včas z jednání omluvila. 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 Radku Krejčí a Vlastimila Krejčího,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka

Usnesení č. 1/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Radku Krejčí a Vlastimila Krejčího,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
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3. Schválení programu jednání
Starosta podal návrh na doplnění bodu programu jednání č. 7: Projednání návrhu na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040011873/002 pro
E.ON Česká republika, s.r.o..

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání nového obecního dotačního programu „Program na obnovu vzhledu
obce Komorovice 2017“.
6. Projednání podmínek dodávky pitné vody pro obyvatele v místní části Lipovky.
7. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 1040011873/002 pro E.ON Česká republika, s.r.o..

Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka

Usnesení č. 1/2/2017
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.
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5.

Projednání nového obecního dotačního programu „Program na
obnovu vzhledu obce Komorovice 2017“

Starosta obce podal návrh na pokračování v dotačním programu na opravy fasád a plotů
v naší obci za stejných podmínek jako v předchozích letech a navrhl na rok 2017 vyčlenit
z obecního rozpočtu částku 60.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka

Usnesení č. 1/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku z programu „Program na obnovu
vzhledu obce Komorovice 2017“. Poskytování příspěvku bude za stejných podmínek jako
v roce 2016. Na příspěvky byla vyčleněna částka z obecního rozpočtu ve výši 60.000,Kč.

6. Projednání podmínek dodávky pitné vody pro obyvatele v místní části
Lipovky
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky dodávky pitné vody pro obyvatele v místní
části Lipovky. Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo vzájemné dohody, bude v jednání
pokračováno příští zasedání zastupitelstva obce.

7. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 1040011873/002 pro E.ON Česká republika, s.r.o..
Společnost E.ON ČR s.r.o. zastupující společnost E.ON Distribuce, obě sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, předložila obci Komorovice návrh smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního
zařízení na pozemcích p.č. 737/4, 37/1, 505/1, 221/17 v k.ú. Komorovice za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč. Jedná se o akci, kdy dojde k přeložení
stávajícího nadzemního vedení NN v naší obci (Ježkovi – Váňovi) do výkopu.
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Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka

Usnesení č. 1/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti na pozemcích v majetku obce Komorovice parc.č. 737/4,
37/1, 505/1, 221/17 v k.ú. Komorovice.

Různé, diskuze.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 8. 2. 2017 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí
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