OBEC KOMÁROV
zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 24.6.2014
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
Počet přítomných: 5
Omluveni: J.Řehůřek, S.Sukup
Hosté: J.Filip, J.Ondra, R.Ondra
Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola usnesení
- Schválení programu
Dále starosta předložil návrh programu 32. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Program:
1. Závěrečný účet za rok 2013 - schválení
2. Účetní závěrka Obec, MŠ - schválení
3. Rozpočtové opatření č.1
4. Různé
5. Závěr
Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je
schopno se usnášet. Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu 32. zasedání
zastupitelstva obce paní Žeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Gajdošík a pan Bětík.
1) Přítomní zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu obce za rok 2013
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 32/1:
Zastupitelé schvalují návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 a vyjadřují souhlas
s celoročním hospodařením a to s výhradami na základě nichž přijme územní samosprávný
celek opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání
hospodaření, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu
samosprávnému celku škodu - starosta obce oznámí zastupitelstvu změnu o navýšení
chváleného provizoria v případě o nepředpokládané výdaje do doby schválení rozpočtu obce.
2) Přítomní zastupitelé projednali účetní závěrku obce a MŠ za rok 2013. Paní Zapletalová se
dotazuje na rozdíl u položky 1511 mezi upraveným rozpočtem a skutečností.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se
1.

0

Usnesení bodu č. 32/2:
Zastupitelé schvalují účetní závěrku obce a MŠ za rok 2013.
3) Přítomní projednali návrh rozpočtového opatření č.1/2014 – částka 23 000,- dotace na
konání voleb do Evropského parlamentu a 12 000,- ;dotace na knihovnu .
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 32/3:
Přítomní schvalují rozpočtové opatření č.1/2014 dle předloženého návrhu.
4/1 – p.Filip – informoval o činnosti včelařů v obci a ve školním včelíně v Napajedlích, dále
děkuje za příspěvek a požádal o příspěvek na příští rok. Navrhuje besedu pro občany.
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 32/4,1:
Zastupitelé berou na vědomí informaci o činnosti včelařů v obci a ve školním včelíně
v Napajedlích.
Přítomní zastupitelé schvalují příspěvek na příští rok na činnost školního včelína
v Napajedlích.
4/2 – R.Ondra se dotazuje na termín opravy obecní kanalizace v části obce Podevsí
Usnesení bodu č. 32/4,2:
Přítomní zastupitelé ukládají starostovi zajistit opravu v měsíci červenci a srpnu. Dále
zpracovat smlouvy o odvádění odpadních vod s majiteli nemovitostí.
4/3 – D.Hanáček se dotazuje jak pokračuje realizace nových obecních vývěsek, navrhuje
zbudovat na sále KD plně vybavenou kuchyňku, která chybí při různých akcích konaných na
sále, dále navrhuje svépomocí zprovoznit ,,Peklo“ na KD
Hlasování:
pro
5

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 32/4,3:
Přítomní schvalují koupi nových vývěsek a schvalují úpravu prostor na sále KD
4/4 – kontejnery na velkoobjemný odpad 2ks
Usnesení bodu č. 32/4,4:
Zastupitelé ukládají starostovi objednat 2ks kontejnerů na velkoobjemný odpad.
4/5 – M.Zapletalová – informovala o plánované akci pro děti, žádá posekat ostružiní u domu
čp.57
Usnesení bodu č. 32/4,5:
Přítomní berou na vědomí informace p. Zapletalové
2.

4/6 – příští zasedání 28.8.2014
Usnesení bodu č. 32/4,6:
přítomní berou na vědomí předběžný termín příštího zasedání

Starosta obce:

Antonín Mlýnek

Zápis ověřili:

Miroslav Gajdošík
Jaroslav Bětík

Zápis provedla:

Ivana Žeravíková

3.

