Zápis č. 2
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 14. 12. 2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Pavel Alenka, Radka Krejčí, Marie Čeledová, Pavel
Paclík, Jan Koudelka. Josef Hrůza

Zapisovatel: Vlasta Kupilíková

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Bc. Přemysl Jež v 18,00 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.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Radku Krejčí a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Radku Krejčí a Jana Koudelku,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Starosta podal návrh na doplnění programu jednání o bod č. 12- Uspořádání divadelního
představení ochotníků z Humpolce dne 19. 1. 2019.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva obce.
5. Projednání rozpočtu obce Komorovice na rok 2019.
6. Projednání záměru zřízení věcného břemene na základě návrhu smlouvy č.:JH014330051263/002 na akci „Komorovice – obnova NN“ ve prospěch E. ON
Distribuce, a.s. na pozemcích v majetku obce Komorovice parc.č.737/4,37/1,505/1
a 221/17 v k.ú. Komorovice.
7. Projednání žádosti oblastní charity Havlíčkův Brod o příspěvek z rozpočtu obce
na provoz Charitní pečovatelské služby.
8. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova z MMR ČR – oprava kapličky na návsi parc.č.st.14 v k.ú.
Komorovice.
9. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova z MMR ČR – oprava místní komunikace parc.č.520/2 v k.ú.
Komorovice.
10. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu Program obnovy
venkova Vysočiny z Kraje Vysočina Jihlava – oprava místních komunikací v obci
a vybudování zpevněné plochy u domu čp.38 v obci Komorovice .
11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 13.
12. Projednání uspořádání divadelního představení ochotníků z Humpolce dne
19. 1. 2019.
Různé, diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno.
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4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního
zasedání z minulého volebního období.

5. Projednání rozpočtu obce Komorovice na rok 2019
Starosta obce oznámil, že návrh rozpočtu obce Komorovice na rok 2019 byl po zákonem
stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce, nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky ani výhrady a je tudíž možné, jednat o jeho schválení.
Zároveň starosta navrhl pokračování dosavadních příspěvků pro občany obce jako
v minulých letech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Komorovice na rok 2019 ve výši příjmy
4.291.800,-Kč a výdaje ve stejné výši 4.291.800,-Kč.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje poskytování příspěvků a darů občanům obce a
vlastníkům nemovitostí v roce 2019 za stejných podmínek a pravidel jako v roce 2018 a to
u Programu na obnovu vzhledu obce (fasády a ploty), na nově narozené děti, při dožití
významného životního jubilea občanů, na sběr a svoz komunálních odpadů od občanů
obce, u vodného a stočného u trvale hlášených obyvatel obce. Zastupitelstvo obce dále
schvaluje finanční dar za provoz prodejny potravin v obci za rok 2018 provozovateli
prodejny paní Thi Kim Anh Nguyen ve výši 50.000,- Kč.

Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/3/2018 bylo schváleno.

3

6. Projednání záměru zřízení věcného břemene na základě návrhu
smlouvy č.: JH-014330051263/002 na akci „Komorovice – obnova NN“
ve prospěch E.ON Distribuce a.s. na pozemcích v majetku obce
Komorovice parc.č.737/4, 37/1, 505/1 a 221/17 v k.ú. Komorovice.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí spol. E.ON Distribuce, a.s. o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou vedení NN v obci, která
proběhla v v roce 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON
Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 737/4, 37/1, 505/1 a 221/17 v majetku obce
Komorovice v k.ú. Komorovice na základě návrhu smlouvy č.: JH-014330051263/002 na
akci „Komorovice – obnova NN“.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/4/2018 bylo schváleno.

7. Projednání žádosti Oblastní charity Havlíčkův Brod o příspěvek
z rozpočtu obce na provoz Charitní pečovatelské služby
Starosta obce seznámil zastupitele s došlou žádostí Oblastní charity Havlíčkův Brod o
příspěvek z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem
Charitní pečovatelské služby Humpolec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Komorovice ve výši 10.000,- Kč
na pokrytí nákladů spojených s provozem Charitní pečovatelské služby Humpolec pro
Oblastní charitu Havlíčkův Brod.
Hlasování:
Pro:0
Proti:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/5/2018 nebylo schváleno.
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8. .Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova z MMR ČR – oprava kapličky na návsi,
parc.č.st.14 v k.ú. Komorovice
Starosta obce seznámil zastupitele se špatným stavem krovu u kapličky na návsi a
potřebou jeho opravy. Zároveň se zastupitelé shodli po vzájemné diskuzi na způsobu
opravy střechy a jejím navrácení do původní podoby dle historických dokumentů –
fotografií. Oprava bude provedena za pomocí dotačního titulu z MMR ČR.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z MMR ČR- oprava kapličky
na návsi parc.č.st.14 v k.ú. Komorovice.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/6 /2018 bylo schváleno.

9. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova z MMR ČR – oprava místní komunikace
parc.č. 520/2 v k.ú. Komorovice
Starosta seznámil zastupitele obce s žádostí spolumajitelek nemovitosti čp. 26 v obci
Komorovice paní Olgy Andreskové a paní Olgy Dubové o opravu místní komunikace
k jejich domu. Zastupitelstvo obce po vzájemné diskuzi došlo k závěru, že oprava místní
komunikace je možná za podmínky získání dotace na opravu této komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova z MMR ČR- oprava místní
komunikace parc.č.520/2 v k.ú. Komorovice.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/7/2018 bylo schváleno.
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10. Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního programu Program
obnovy venkova Vysočiny z Kraje Vysočina Jihlava – oprava místních
komunikací v obci a vybudování zpevněné plochy u domu čp. 38 v obci
Komorovice
Starosta seznámil zastupitele obce s možností podat žádost o dotaci z dotačního programu
Program obnovy venkova Vysočiny z Kraje Vysočina Jihlava na opravy místních
komunikací v obci. V úvahu připadají různé možnosti oprav: vybudování zpevněné
plochy – parkoviště u domu čp. 38 (při dohodě s p. S. Dománkem), oprava vjezdu u
Ježků, odvodnění místní komunikace u domu čp. 19, případně další opravy místních
komunikací dle aktuální potřeby obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu Program obnovy venkova Vysočiny z Kraje Vysočina Jihlava –
oprava místních komunikací v obci Komorovice.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/8/2018 bylo schváleno.

11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 13
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13.

12. Projednání uspořádání divadelního představení ochotníků z Humpolce
19. ledna 2019
Starosta seznámil zastupitele obce s možností uspořádání divadelního představení v sále
KD Komorovice. S nabídkou přišli ochotníci z Humpolce divadelní soubor Jindřicha
Honzla – představení Ryba ve čtyřech. Představení by se konalo 19. 1. 2019.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání divadelního představení v sále KD Komorovice
dne 19. 1. 2019 divadelní soubor Jindřicha Honzla – představení Ryba ve čtyřech.
Vstupné bude zdarma.
Hlasování:
Pro:7 Bc. P. Jež, R. Krejčí, P. Alenka, J. Koudelka, M. Čeledová, P. Paclík, Josef Hrůza
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 2/9/2018 bylo schváleno.

Různé, diskuze.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 16. 1. 2019 od 19,00 hodin v
zasedací místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Radka Krejčí

Jan Koudelka
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