OBEC KOMÁROV
zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 13.5.2014
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.Řehůřek, S.Sukup
Počet přítomných: 6
Omluveni: J.Bětík
Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola usnesení
- Schválení programu
Dále starosta předložil návrh programu 31. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Program:
1. EKO-KOM, smlouva o zajištění zpětného odběru
2. Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí
3. Projednání zprávy č.280/2013 KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013
4. Návrh závěrečného účtu
5. Úprava rozpočtového výhledu 2014-2016
6. Obecní pozemky
7. Různé
8. Závěr
Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je
schopno se usnášet. Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu 31. zasedání
zastupitelstva obce paní Žeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Zapletalová a pan Řehůřek.
1) Přítomní zastupitelé projednali smlouvu s firmou EKO_KOM a.s., k zajištění zpětného
odběru odpadu.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.31/1:
Zastupitelé schválili smlouvu s firmou EKO_KOM a.s., k zajištění zpětného odběru odpadu.
2) Přítomní zastupitelé projednali smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí (pozemky v majetku
státu) pozemky budou bezplatně převedeny na obecní pozemky
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.31/2:
Zastupitelé schválili smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí (pozemky v majetku státu)
pozemky budou bezplatně převedeny na obecní pozemky
1.

3) Přítomní projednali zprávu č.280/2013 KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013 která proběhla dne 5.5.-6.5.2014 zaměstnankyní krajského úřadu – podle údajů
finančního výkazu FIN 2-12 sestaveného k 3/2013 bylo zjištěno, že po konsolidaci dosáhly
výdaje rozpočtu rozdíl oproti pravidlům rozpočtového provizoria, dále vznikl chybným
účtováním rozdíl mezi účty 681výnosy DPFO a 682 výnosy DPPO (částka 2644,-). Zpráva je
zveřejněna od 14.5.2014 na úřední dece i elektronicky na webových stránkách.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.31/3:
K nápravě zjištěných chyb a nedostatků schválilo zastupitelstvo toto opatření: starosta obce
oznámí zastupitelstvu změnu o navýšení chváleného provizoria v případě o nepředpokládané
výdaje do doby schválení rozpočtu obce.
4) Přítomní zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem za rok 2013, který je zveřejněn
od 16.5.2014 na úřední desce i elektronicky na webových stránkách.
Usnesení bodu č. 31/4:
Zastupitelé berou na vědomí seznámení se závěrečným účtem za rok 2013.
5) Na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
rozpočtového výhledu na rok 2014 – 2016
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č. 31/5 :
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na rok 2014 – 2016
6) Přítomní projednali žádost p. Z.Šerého o odkoupení obecního pozemku parc.č..392
Vyhlásí se záměr prodeje
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č. 31/6:
Přítomní schválili žádost p. Z.Šerého o odkoupení obecního pozemku parc.č.. 392Vyhlásí se
záměr prodeje, cena pozemku 16,-Kč za m2
Panu M. Gajdošíkovi schválili cenu pozemku 16,-Kč za m2.
7) 1/ - pan Řezníček požádal o odkoupení obecního pozemku parc.č. 492/5 o výměře 592 m2
v kú. Komárov , tento pozemek již zastupitelstvo schválilo bezplatně poskytnout MS Komárov
za účelem vytvoření souvislého krytu pro ochranu zvěře
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č. 31/7,1 :
Žádost pana Řezníčka o odkoupení obecního pozemku parc.č. 492/5 o výměře 592 m2 v kú.
Komárov zastupitelé neschválili
7) 2/ - Starosta informoval přítomné zastupitele o budování chodníků na hřbitově
v Pohořelicích

2.
Usnesení bodu č. 31/7,2:
Zastupitelé berou na vědomí informaci o budování chodníků na hřbitově v Pohořelicích
7) 3/ - starosta informoval přítomné o schválené dotaci pro 2 osoby na veřejně prospěšné
práce od 12.5.2014 do 31.11.2014
Usnesení bodu č. 31/7,3:
Zastupitelé berou na vědomí informaci o schválené dotaci na veřejně prospěšné práce
7) 4/ - starosta informoval přítomné – dotace na počítačové vybavení do knihovny – schválena
- 7.6.2014 pořádá obec Pohořelice Turnaj ve střelbě
Usnesení bodu č. 31/7,4:
Zastupitelé berou na vědomí informace - dotace na počítačové vybavení do knihovny –
schválena, - 7.6.2014 pořádá obec Pohořelice Turnaj ve střelbě.
7) 5/ - paní Zapletalová informovala přítomné – v červnu plánuje akci pro děti
Usnesení bodu č. 31/7,5:
Zastupitelé berou na vědomí informaci o plánované akci pro děti.
7) 6/ - příští zasedání 24.6.2014
Usnesení bodu č. 31/7,6:
Zastupitelé berou na vědomí příští zasedání 24.6.2014

Starosta obce:

Antonín Mlýnek

Zápis ověřili:

Mária Zapletalová
Josef Řehůřek

Zápis provedla:

Ivana Žeravíková

3.

