OBEC KOMÁROV
zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 3.12.2014
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: 1
Hosté: 14 - dle podpisové listiny
Dále starostka předloţila návrh programu 1. 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. Jednací řád – aktualizované znění
4. Návrhy a schvalování odměňování členů finančního a kontrolního výboru
z řad obyvatel
5. Volba komisí a jejích předsedů (sociální, kulturní, stavební, životní
prostředí)
6. Jednání s Eurovií
7. Nejnutnější dodělávky
8. Vstup do svazu měst a obcí - informace
9. Rozpočtové provizorium - diskuze
10. Rozpočtový výhled - diskuze
11. Různé
12. Diskuze

13. Závěr
Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce. Konstatovala, ţe zasedání zastupitelstva obce
je schopno se usnášet. Starostka určila zapisovatele pro pořízení zápisu 1. zasedání
zastupitelstva obce paní Ţeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Malinová a pan Dědič.
3) Přítomní zastupitelé projednali jednací řád zastupitelstva obce
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
Usnesení bodu č. 1/3:
Zastupitelé schvalují jednací řád zastupitelstva obce.
Ověřovatelé:

M.Malinová
K.Dědič
1.

0

4) Paní starostka navrhuje jako členku finanční komise paní Evu Gahurovou a člena
kontrolní komise pana Dalibora Skoupila
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
0
Dále navrhla jednorázovou odměnu pro člena komise, která se schází 4x do roka 1 000,-Kč
za rok
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrţel se
2
Usnesení bodu č. 1/4
Zastupitelé schvalují členku finanční komise paní Evu Gahurovou a člena kontrolní komise
pana Dalibora Skoupila
Dále schvalují návrh na jednorázovou odměnu pro člena komise 1 000,-Kč za rok
5) Dalším bodem programu je zvolení předsedů komisí a jejich členů návrh – předseda
komise pro ţivotní prostředí a kulturní komise – Renáta Vránová, stavební komise Jaroslav
Bětík, předseda sociální komise Libuše Winkler Chytilová, členka sociální komise je Renáta
Vránová. Na příštím zasedání se určí další členové komisí.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení bodu č. 1/5
Přítomní zastupitelé schvalují - předsedu komise pro ţivotní prostředí a kulturní komise –
Renátu Vránovou, stavební komise Jaroslava Bětíka, předseda sociální komise Libuši
Winkler Chytilovou, členkou sociální komise je Renáta Vránová.
6) Fy ZIRKEL – paní starostka informovala přítomné o ţádosti firmy k ukončení nájemní
smlouvy na parc. č. 132/1 v k. ú Komárovu Napajedel, z jednání s právníkem vyplývá, ţe
obci neoprávněný zisk nehrozí a proto přítomní navrhují odpovědět a ţádost neschválit.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrţel se
1
Fi EUROVIA - paní starostka informovala přítomné zastupitele o jednání s firmou ohledně
poškození obecního majetku (cesta, chodníky), který uvedou do původního stavu. Stromy
které zbyly poskytnou obci zdarma. Myslivci je pak v rámci brigády zasadí na dohodnutém
pozemku. Urovnají pozemek po uskladnění stavebního materiálu a na jaře 2015 dodají travní
semeno. Cesta bude do majetku obce zařazena aţ v příštím roce. Ohledně osetí okolních
pozemků proběhne jednání s Plemenářskými sluţbami.
Pan Burmeč upozornil na zničení příjezdové cesty k domu čp.79.
Pan Sukup upozornil na uloţení stavebního materiálu, dohoda sepsaná 9.2014 je neplatná
z důvodu neprojednání zastupitelstvem.
Usnesení bodu č. 1/6
Po projednání ţádosti firmy Zirkel přítomní zastupitelé neschválili ţádost o předčasné
ukončení nájmu pozemku parc. č. 132/1 v k. ú Komárovu Napajedel, neschvalují ţádost.
Zastupitelé berou na vědomí informace paní starostky z jednání s firmou Eurovia, dále
ukládají paní starostce jednat o poškozené cestě k čp. 79 a berou na vědomí upozornění
pana Sukupa na uloţení materiálu.
Ověřovatelé:

M.Malinová
K.Dědič
2.

7) – byly dosypané a zhutněné rýhy v místní komunikaci v uličce u domu č. p.16
- na budově MŠ budou opraveny okapy (cena asi 5 000,-Kč), po prohlédnutí stavu střechy
klempíř konstatoval, ţe střecha vydrţí ještě 15 let, pan Jakub Šerý toto vyvrátil a dobu
ţivotnosti střechy zkrátil, v roce 2012 dělal opravu střešní krytiny a můţe toto posoudit.
- cesta v Bučku – přerostlé stromy odstranit a ujíţdějící silnici je nutné opravit
- SOK navrhuje v lednu 2015 odstranit přístavek na sále KD, který slouţil pro umístění
kulečníku. Provizorní prodej navrhují v prostoru přísálí.
- pan Burmeč se dotazuje na moţnost vyřízení dotace na opravy mateřské školy
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení bodu č. 1/7
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci o pravě místní komunikace, opravu okapů na
budově mateřské školy a informaci o moţnosti dotací pro MŠ.
Zastupitelstvo obce ukládá paní starostce jednat v problematice řešení situace státní
komunikace v Bučku“.
Přítomní zastupitelé schvalují odstranění přístavku na sále KD.
8) Obec Komárov vstoupila do Svazu měst a obcí ČR, kde vyplývají značné výhody pro
obec.
Usnesení bodu č. 1/8
Přítomní zastupitelé berou na vědomí vstup do SMO ČR
9) Dne 1.12. 2014 byl zveřejněn návrh rozpočtového provizoria na úřední i elektronické
desce
Usnesení bodu č. 1/9
Přítomní berou na vědomí návrh rozpočtového provizoria.
10) Dne 1.12. 2014 byl vyvěšen rozpočtový přebytkový výhled na rok 2014 – 2017. Paní
starostka navrhuje v rámci finančních úspor zrušit místo účetní i administrativu, účetnictví by
vykonávala osoba OSVČ a úvazek 2 hodiny na administrativu bude nabídnut. Dále je nutné
dořešit dohody na správce sběrného dvora a úklid obecních prostor.
Usnesení bodu č. 1/10
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informaci k rozpočtovému výhledu a návrh na řešení
pracovních smluv a dohod.
11) 1/ - přítomní zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3, které se týká navýšení
částky v rozpočtu o odstupné končícího starosty.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení bodu č. 1/11/1
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 3
11)2/ - paní starostka navrhuje - inventury 5.1.2015
- topení v MŠ bude i nadále pan Dýšek
- péče o sběrný dvůr – vyhlásí se pro zájemce
- přeposlala zastupitelům nabídky na vytvoření nových Webových stránek
Ověřovatelé:

M.Malinová
K.Dědič

3.
- navrhuje odstranit smrčky na obecním pozemku před MŠ a pouţít na vánoční výzdobu
- zajistit certifikát a vlastnosti o shodě k jiţ zakoupeným obrubníkům
- paní starostka navrhuje zajištění více svozových nádob (zvonů) na sklo a umístit k č.p. 77,
do Podevsí a ke hřišti.
- paní starostka navrhuje vykonat placený audit
- informace o přípravách na Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční jarmark dne 6.12.2014
- Včelaři Napajedla poţádali o příspěvek 3 000,-Kč
- SOK – Spolek občanů Komárova poţádal příspěvek na pořádání 1. Společenského plesu
Komárova
- informace o zapůjčení sálu na provozování florbalu
- návrh pro rok 2015 – výdej 2 100 Kč do rozpočtu na příspěvek občanům na kastraci koček
(300Kč/kočka) – prevence přemnoţení
- ţádost o finanční příspěvek centra pro postiţené
- návrh na umístění plakátovací plochy do prostoru nad nové obecní vývěsky
- SOK – dne 16.12.2014 poţádal o zapůjčení zasedací místnosti za účelem pořádání schůze
- příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 19.12.2014 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti
Usnesení bodu č. 1/11/2
Přítomní zastupitelé berou na vědomí návrh na konání inventur dne 5.1.2015
- v mateřské škole bude i v příštím roce zajišťovat topení pan Dýšek na dohodu
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
0
- zastupitelé berou na vědomí informaci o správci sběrného dvora, návrhy nových
Webových stránek, odstranění smrčků a pouţití na vánoční výzdobu,
- paní starostka ukládá panu Mlýnkovi zajistit certifikát o vlastnosti a shodě k jiţ zakoupeným
obrubníkům
- zastupitelé berou na vědomí návrh zajištění a umístění více svozových nádob (zvonů) na
sklo
- zastupitelé ukládají paní starostce zjistit podmínky auditu
- zastupitelé berou na vědomí informace o přípravách na Rozsvícení vánočního stromu a
Vánočního jarmarku
- zastupitelé schvalují příspěvek pro včelaře Napajedla 3 000,- Kč
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrţel se
0
- paní starostka ukládá paní Aleně Šeré písemně poţádat o příspěvek na pořádání
1. Společenského plesu Komárova
- zastupitelé berou na vědomí informaci o zapůjčení sálu na provozování florbalu
- zastupitelé berou na vědomí informaci o výdaji na kastraci koček
- zastupitelé berou na vědomí informaci o ţádosti na finanční příspěvek centra pro postiţené
- zastupitelé berou na vědomí umístění plakátovací plochy do prostoru nad nové obecní
vývěsky
- zastupitelé berou na vědomí ţádost o zapůjčení zasedací místnosti za účelem pořádání
schůze SOK
- zastupitelé berou na vědomí konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatelé:

Michaela Malinová
Karel Dědič
4.

Zapisovatelka:

Ivana Žeravíková

Starostka obce:

Maria Zapletalová

5.

