OBEC KOMÁROV
zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 19.12.2014
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Komárov od
18,00 hodin. Jednání vedla starostka obce paní Maria Zapletalová
Přítomní:

M.Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L.Winkler Chytilová, A.Mlýnek,
J.Bětík
Počet přítomných: 6
Omluveni: D. Hanáček, v průběhu odešel A.Mlýnek
Hosté: 8 - dle podpisové listiny
Dále starostka předloţila návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení a schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Provizorní rozpočet, Rozpočtový výhled
4. Různé
5. Diskuze

6.

Závěr

Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, ţe zasedání zastupitelstva obce
je schopno se usnášet. Starostka určila zapisovatele pro pořízení zápisu 2. zasedání
zastupitelstva obce paní Ţeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Winkler Chytilová a Renáta Vránová.
3) Přítomní zastupitelé projednali návrh rozpočtového provizoria s částkou 998 568,- Kč na
rok 2015 a návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2017, vše bylo zveřejněno na úřední
desce i elektronicky od 1.12.2014 do 19.12.2014.
Hlasování:
pro
6 - M.Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L.Winkler Chytilová, A.Mlýnek,
J.Bětík
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení bodu č. 2/3:
Přítomní zastupitelé schvalují návrh rozpočtového provizoria s částkou 998 568,- Kč na rok
2015 a návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2017.
4/1 – Zastupitelé projednali dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení č.9402004474/5658.
Hlasování:
pro
6 - M.Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L.Winkler Chytilová, A.Mlýnek,
J.Bětík
proti
0
zdrţel se
0

Ověřovatelé:

L. Winkler Chytilová
R. Vránová

1.
Usnesení bodu č. 2/4,1:
Zastupitelé schvalují dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení
č.9402004474/5658.
Smluvní strany se dohodly, ţe částka za nájem v souladu s přílohou č.1 smlouvy mění
s účinností od 1.1.2014 na 109 604,-Kč ročně a částka za zajištění provozu a běţné údrţby
na 79 016,-Kč bez DPH
4/2 – Přítomní zastupitelé projednali ţádost Spolku občanů Komárova – SOK - který poţádal
o dotaci 10 000,- Kč na realizaci akcí plánovaných v roce 2015. Jako poděkování přislíbili
důkladný úklid sálu a jeho přilehlých prostor. Za spolek předloţila paní A. Šerá k nahlédnutí
plán akcí na rok 2015.
Hlasování:
pro
6 - M.Zapletalová, K. Dědič, L.Winkler Chytilová, A.Mlýnek, J.Bětík
proti
1 – R.Vránová
zdrţel se
0
Usnesení bodu č. 2/4,2
Přítomní zastupitelé schválili ţádost Spolku občanů Komárova na dotaci 10 000,- Kč na
realizaci akcí plánovaných v roce 2015. Obec však doufá v pomoc SOK i při akcích obce
(akce pro děti, úklidy skládek,…).
Protoţe mnohé akce z uvedených plánovaných akcí SOK, jsou akcemi tradičně prováděnými
obcí, bude nutné, aby je SOK nahradil jinými. Jedná se o: Tradiční košt slivovice, Pálení
čarodějnic, Setkání u „Kameňa“, Den dětí. Také „Stavění máje“ a „Kácení máje“ jsou akcemi
neorganizovanými, probíhají systémem libovolného dobrovolného zapojení obyvatel. Obec
zde zajišťuje pouze organizační náklady. Proto je důleţité, aby i tyto akce zůstaly na bázi
dobrovolnosti občanů.
4/3 – Člen zastupitelstva pan A. Mlýnek měl za úkol zajistit od pana Michalce certifikát o
shodě k betonářským výrobkům, které obec od něj zakoupila, informoval přítomné, ţe do
konce roku 2014 bude certifikát předloţen.
Usnesení bodu č. 2/4,3
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci pana Mlýnka o zajištění certifikátu o shodě
k betonářským výrobkům do konce roku 2014.
4/4 – Paní starostka informovala přítomné, ţe na webových stránkách bude k nahlédnutí
zpracovaný návrh na postup při zadávání zakázek malého rozsahu.
Usnesení bodu č. 2/4,4
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci - návrh na postup při zadávání zakázek
malého rozsahu.
4/5 – Přítomní zastupitelé projednali dvě nabídky zpracování nových webových stránek obce
od firmy Galileo a Web house. Přítomní se přiklání k nabídce od firmy Galileo, tyto stránky
jsou poutavější, i co se týče profesionálního a grafického zpracovaní a jsou na lepší úrovni.
Za zpracování bude zaplacena částka 7 900,-Kč a roční poplatek 3500,-Kč, prostor je 2 GB.
Hlasování:
pro
6 - M.Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L.Winkler Chytilová, A.Mlýnek,
J.Bětík
proti
0
zdrţel se
0
Ověřovatelé:

L. Winkler Chytilová
R. Vránová

Usnesení bodu č. 2/4,5
Přítomní zastupitelé schvalují zpracování webových stránek od firmy Galileo.
Nové webové stránky obec nevyhnutelně potřebuje, aby se nedostala do konfliktu se
zákonem, protoţe na nich musí zveřejňovat mnoho povinných údajů, které na současném
webu nejdou mnohým uţivatelům otevřít.
2.
4/6 – Pan Burmeč předloţil ţádost o zpevnění příjezdové cesty parc.č. 3. Paní starostka
informovala přítomné, ţe není moţné ţádat o dotaci na akci současně s ţádostí na opravu
cesty v uličce u Skoupilového parc.č. 21/1, protoţe je to jiná parcela. Přítomní navrhují pouţít
jako podklad vybagrovaný materiál z cesty parc.č 21/1 a na povrch pouţít materiál zbylý
z nově opravené cesty k lesu. Realizace akce je závislá na získání dotace na opravu cesty
parc.č. 21/1.
Hlasování:
pro
6 - M.Zapletalová, K. Dědič, R. Vránová, L.Winkler Chytilová, A.Mlýnek,
J.Bětík
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení bodu č. 2/4,6
Přítomní zastupitelé berou na vědomí ţádost a schvalují navrhovaný postup.
4/7 – paní starostka informuje
– dne 2.1.2015 bude mít jednání s auditorkou
- paní Kousalíková ve věci kanalizace v obci navrhuje prohlédnout potrubí kamerou a
následné pročištění problémových částí kanalizace
- pan Laciga bude po novém roce opravovat kanál v části obce Podevsí, v závislosti
na počasí
- ze svazu SMO ČR poslali příručku pro zastupitele v jednom vydání, poţádáme ještě
- o dvě příručky
- od 1.1.2015 vychází nový zákon o odpadech, měli bychom řešit zpracování bioodpadu
– do budoucna návrh na komunitní kompostárnu s dotací aţ 90% + technika. Prozatím
paní starostka navrhuje umístit na skládku velkoobjemný kontejner na bioodpad
- obci nebyla nahlášena změna jízdního řádu, pan Paštěka (zástupce dopravce) vše
vysvětlil a navrhl shromáţdit návrhy a dle moţností je uplatnit ve zrychleném řízení
do jízdních řádů
- ceny za svoz komunálního odpadu od TSO se na příští rok nemění, obec doplácí asi
22 000,-Kč, je nutná větší osvěta v třídění odpadu
- dne 16.1.2015 plánuje paní starostka čaj se starostou
- dům č.p. 77 – o koupi domu má zájem vnuk paní Foltýnové ze sousedícího domu,
obec projevila také zájem za účelem vybudování prostor na parkování pracovních
strojů, pro potřebu obce
- byla provedena oprava okapů na budově MŠ, příští rok je nutné opravit střešní krytinu
a omítku na komíně
- firma Eurovia dokončila opravy uloţené obcí, prostor po uloţení materiálu urovná za
příznivého počasí
- byla podána stíţnost na špatný stav silnice v Bučku – SÚS, vyřešili to pouze
označením nebezpečného úseku
- budou vyhlášeny nabídky na dvě pracovní místa – správce sběrného dvora, úklid
obecních prostor č. p.124
Ověřovatelé:

L. Winkler Chytilová
R. Vránová

-

nově zakoupené vývěsky jsou nekvalitní – netěsní a zamrzají – budou se reklamovat,
záruka od výrobce je 5 let
provoz pevné linky pro obec je drahý, paní starostka zjišťuje jiné moţnosti
energetický štítek pro budovu MŠ se zpracovává. Pro zpracování energetického štítku
budovy obecního úřadu je nabídka za 5 000,-Kč bez DPH
paní starostka zpracuje návrh metodiky na dotaci pro narozené občánky
paní starostka navrhuje v rámci Fašanku uspořádat obecní „zabijačku „
na opravu kamenného sousoší panenky Marie v Podevsí budou osloveny dvě firmy,
v roce 2015 se poţádá o dotaci
proběhne schůzka ohledně revitalizace osvětlení v obci

3.
- zápis z finanční kontroly ze dne 17.12.2014 bude vyvěšen na webových stránkách obce
- proběhne setkání s osobou, která zkontroluje pojistné smlouvy obce, paní starostka
uvaţuje o pojistce na úraz při obecních akcích a úraz na obecním prostranství
- proběhne schůzka s firmou, která navrhne nejvhodnější vytápění v MŠ
- proběhne schůzka s panem Bačíkem - návrh na řešení cesty parc.č. 21/1 (ulička u
Skoupilového )
- Logo obce – je vyhlášena soutěţ na grafický návrh loga obce
- návrh na opravu obecních chodníků za pouţití stávající dlaţby,
úkol pro stavební komisi – prohlédnout obecní chodníky a navrhnout postup oprav
- dvůr u obecního úřadu vyuţívá pan Šesták, je nutné smluvně ošetřit
Usnesení bodu č. 2/4,7
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informace paní starostky, dále ukládají stavební
komisi prohlédnout obecní chodníky a navrhnout postup oprav.
4/8 – Přítomní zastupitelé projednali návrh Územního plánu obce Karlovice
Usnesení bodu č. 2/4,8
Zastupitelé berou na vědomí návrh Územního plánu obce Karlovice.
4/9 – Paní D. Dýšková upozorňuje na nebezpečí úrazu při provozování florbalu na sále
kulturního domu. Dále by měl na nezletilé děti dohlíţet dospělí.
Usnesení bodu č. 2/4,9
Přítomní berou na vědomí upozornění paní Dýškové.
4/10 – pan S. Sukup – přiklání se k upozornění paní Dýškové.
Doporučuje aby dům č.p. 77 koupila obec a vybudovala zde obecní parkoviště, navrhuje
paní starostce vstoupit do jednání s majitelem.
Upozorňuje na zaloţení Spolku občanů Komárova, zda je po právní stránce v pořádku.
Navrhuje chodníky vybudovat s pouţitím nové dlaţby.
Místostarosta pan K.Dědič – informuje se na rozpadlou stavební buňku umístěnou
v prostoru bývalé skládky, pan Sukup oznamuje, ţe je k dispozici jako mezisklad
specifických odpadů
Usnesení bodu č. 2/4,10
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informace pana Sukupa.
4/11 – příští zasedání 20.1.2015 v 18,00 v zasedací místnosti
Ověřovatelé:

L. Winkler Chytilová
R. Vránová

Usnesení bodu č. 2/4,11
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci o konání 3. zasedání 20.1.2015.
Ověřovatelé:

Libuše Winkler Chytilová
Renáta Vránová

Zapisovatelka:

Ivana Žeravíková

Starostka obce:

Maria Zapletalová

Vyvěšeno: 27.12. 2014

