OBEC KOMÁROV
zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 26.8.2014
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Komárov od
19,00 hodin. Jednání vedl starosta obce pan Antonín Mlýnek.
Přítomní: A. Mlýnek, M.Gajdošík, D.Hanáček, M.Zapletalová, J.Bětík, S.Sukup,
J.Řehůřek
Počet přítomných: 7
Omluveni: 0
Hosté: J.Vaculík, M.Švendová
Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola usnesení
- Schválení programu
Dále starosta předložil návrh programu 33. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Program:
1. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
2. Kompostéry do domácností
3. Volby do zastupitelstev 10. a 11.10.2014
4. Žádost o finanční příspěvek – Domov pro seniory Napajedla
5. Různé
6. Závěr
Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je
schopno se usnášet. Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu 33. zasedání
zastupitelstva obce paní Žeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Řehůřek a paní Zapletalová.
1) Seznámení se smlouvou o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003609/181984 o
změně nájemného, kdy nájemné do roku 2019 činí 1,-Kč.
Hlasování:
pro
0

proti

7

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 33/1:
přítomní zastupitelé neschvalují smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č.
9414003609/181984 o změně nájemného, a trvají na podmínkách stávající smlouvy
č.941400309/5658.
2) Nabídka k vyřízení dotace na kompostéry do domácností
Usnesení bodu č. 33/2:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí nabídku a ukládají starostovi zjistit jiné možnosti
zpracování odpadu v obci
1.

3) Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 10.a 11.10.2014 v naší obci jsou
zaregistrovány strany 1. Komárovjáci, 2. Starostové a nezávislý
Usnesení bodu č. 33/2:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí registraci stran 1. Komárovjáci, 2. Starostové a
nezávislý
4) Žádost o finanční příspěvek – Domov pro seniory Napajedla, navrhovaná částka
domovem je 14 000,- Kč
Hlasování:
pro
7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 33/4:
přítomní zastupitelé schvalují Domovu pro seniory Napajedla finanční příspěvek ve výši
8 000,-Kč
5/1 – informace – o konání soutěže Barum Rally – v pátek 29.8.2014 od 7,00 – 13,00 pojede
mezi obcemi Pohořelice - Komárov rychlostní soutěž Shakedown, autobusové spoje budou
nezměněny. Obec zajistí regulaci parkování na návsi.
Usnesení bodu č. 33/5,1:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí o konání soutěže Barum Rally a regulaci parkování na
návsi
5/2 – Obec Oldřichovice pořádá 5.10.2014 turnaj v šipkách
Usnesení bodu č. 33/5,2:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí – 5.10.2014 turnaj v šipkách
5/3 – p.Zapletalová – informace o připravované akci k zakončení prázdnin 6.9.2014, dále se
informuje na opravu kanalizace v části obce Podevsí, energetický štítek pro MŠ a opravu
místní komunikace
Hlasování:
pro
7

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 33/5,3:
přítomní berou na vědomí informace o připravované akci k zakončení prázdnin 6.9.2014,
dále oprava kanalizace v části obce Podevsí se bude realizovat v nejbližší době, energetický
štítek pro MŠ je zadán ke zpracování.
Přítomní zastupitelé schvalují opravu místní komunikace realizovat z dotačního titulu, kdy
výzva bude vyhlášena v příštím roce, dosud provedené výkopy se zabezpečí do vyřízení
dotace.
5/4 – p.Sukup – otázky k bodům ze zprávy kontroly hospodaření za rok 2013, upozorňuje na
stav státní komunikace v ,,Bučku“.
Usnesení bodu č. 33/5,4:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informace k bodům ze zprávy kontroly hospodaření za
rok 2013, dále ukládají starostovi řešit situaci státní komunikace v,,Bučku“
2.

5/5 – příští zasedání – 30.9.2014 od 19,00 hodin
Usnesení bodu č. 33/5,5:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí předběžný termín příštího zasedání 30.9.2014

Starosta obce:

Antonín Mlýnek

Zápis ověřili:

Maria Zapletalová
Josef Řehůřek

Zápis provedla:

Ivana Žeravíková

3.

