Zápis č. 4/2017
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 6. 4. 2017 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté: Zdeněk Rýzner ml.
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 plném počtu a je tedy usnášeníschopné. 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.
Po zahájení zasedání předal starosta slovo p. Zdeňku Rýznerovi ml., který zastupitelstvo
osobně seznámil s plány rozvoje společnosti Hranipex, a.s.. Vzhledem k tomu, že nebyla
podána oficiální žádost o vyjádření obce ke konkrétní věci, nebylo zastupitelstvem
přijímáno žádné usnesení a věc byla brána jako informativní schůzka za účelem
předběžného zjištění názorů jednotlivých zastupitelů k plánovanému rozvoji spol.
Hranipex a.s..

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
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Usnesení č. 4/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání.
Starosta obce podal návrh na změnu programu jednání a to bod 5. Seznámení se zprávou
auditora o hospodaření obce Komorovice za rok 2016, bod 6. Projednání smlouvy o
bezúročné půjčce společnosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.., bod 7.
Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Komorovice na roky 2017-2020.

1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Seznámení se zprávou auditora o hospodaření obce Komorovice za rok 2016.
6. Projednání smlouvy o bezúročné půjčce společnosti MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka, z.s..
7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Komorovice na roky 20172020.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
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4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
Starosta obce seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního
zasedání.

5. Seznámení se zprávou auditora o hospodaření obce Komorovice za rok
2016.
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou auditora z Krajského úřadu Kraje Vysočina
o hospodaření obce Komorovice za rok 2016, zpráva byla bez výhrad a byla připojena
k návrhu závěrečného účtu.

6. Projednání smlouvy o bezúročné půjčce společnosti MAS Společnost
pro rozvoj Humpolecka, z.s..
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí společnosti MAS, společnost pro rozvoj
Humpolecka, o bezúročnou půjčku na svou činnost. Společnost MAS připravuje projekty
pro obce a díky pozdržení dotací se dostala do této situace. Proto se rozhodla požádat o
pomoc obce na Humpolecku o částku 400.000,- Kč. Starosta navrhl výši půjčky v částce
50.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 4/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúročné půjčce společnosti MAS, Společnost
pro rozvoj Humpolecka, z.s., IČO:26984423, se sídlem Horní náměstí 300, Humpolec ve
výši 50.000,- Kč. Splatnost půjčky nejpozději do I. čtvrtletí roku 2018.
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7. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Komorovice
na roky 2017-2020.
Starosta seznámil zastupitele se střednědobým výhledem rozpočtu obce Komorovice na
roky 2017-2020.
Hlasování:
Pro:7
Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Usnesení č. 4/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Komorovice na roky
2017-2020.

Různé, diskuze.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 10. 5. 2017 od 20.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí
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