Zápis č. 7/2018
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 8. 8. 2018 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

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

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. 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:7
Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka, P.Alenka ,
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu
Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 7 – Seznámení
s rozpočtovým opatřením č. 6.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru.
6. Projednání záměru pronájmu obecních pozemků parc.č. 401/45, 404 a 401/46
v k.ú. Komorovice na zemědělskou výrobu a činnost.
7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:7
Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka, P.Alenka
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/2/2018
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 zprávy kontrolního a finančního výboru.
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávami kontrolního a finančního výboru za 1.
pololetí 2018. Finanční a kontrolní výbor nezjistil žádná pochybení.

Hlasování:
Pro:0
Proti:7

Bc. P.Jež, Ing.F.Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka ,P.Alenka
V.Brambůrková

Zdržel se:0
Usnesení č. 7/3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2018.

6. Projednání záměru pronájmu obecních pozemků parc.č.401/45, 404 a
401/46 v k.ú. Komorovice na zemědělskou výrobu a činnost.
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou, která upravuje vztahy mezi obcí Komorovice a
soukromým zemědělcem p. Mošnou z Vystrkova ohledně pronájmu obecních pozemků..
Smlouva by měla být uzavřena na 5 let, cena pachtovného je navržena na 1.000,- Kč/ha
bez DPH/rok.
Hlasování:
Pro:7
Bc.P.Jež, Ing.F.Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka, P.Alenka
V.Brambůrková
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 7/4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků parc.č. 401/45, 404 a
401/46 pro zemědělskou výrobu a činnost

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6.
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6.

Různé, diskuze.

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 5. 9. 2018 ve 20,00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

