OBEC KOMÁROV
zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 25.3.2014
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Komárov od
18,00 hodin. Jednání vedl starosta obce pan Antonín Mlýnek.
Přítomní: A. Mlýnek, M.Gajdošík, D.Hanáček, J.Bětík, J.Řehůřek, S.Sukup
Omluveni: M.Zapletalová
Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola usnesení
- Schválení programu
Dále starosta předložil návrh programu 30. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Program:
1. Licenční smlouva OSA
2. Směrnice – účetní závěrka
3. Rozpočet 2014
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 30. zasedání
zastupitelstva obce paní Žeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Gajdošík a pan Hanáček.
1) Starosta seznámil přítomné zastupitele s Licenční smlouvou o veřejném provozování
mezi OSA a provozovatelem při neveřejném provozování hudebních děl podle § 23
autorského zákona. Autorská odměna se sjednává ve výši 1 560,Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/1:
Přítomní zastupitelé schvalují Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi OSA a
provozovatelem při neveřejném provozování hudebních děl podle § 23 autorského zákona.
2) Přítomní zastupitelé projednali směrnici k účetní závěrce, která nabývá platnost od
1.4.2014
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/2:
Zastupitelé schválili směrnici k účetní závěrce, která nabývá platnost od 1.4.2014
1.

3) Přítomní projednali rozpočet na rok 2014, pan Sukup navrhuje aby částka na mzdy na
chod obce nepřesáhla částku 500 000,-Kč a vyzívá ostatní poslance Strany za rozvoj obce,
aby rozpočet nepodpořily. Rozpočet na rok 2014 – příjmy 4 544 800,-Kč, výdaje 4 544 800,Kč
Hlasování:
pro
5
proti
1
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/3:
Po projednání přítomní schvalují rozpočet na rok 2014 - příjmy 4 544 800,-Kč, výdaje
4 544 800,-Kč ( schvalují – Mlýnek, Gajdošík, Hanáček, Bětík, Řehůřek, neschválil – Sukup)
4/1 – přítomní projednali návrh na přijetí dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce pro
rok 2014
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/4,1:
Přítomní schvalují návrh na přijetí dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce pro rok 2014
a ukládají starostovi jednat v této věci
4/2 – Žádost – pan Mika požádal za myslivecké sdružení Komárov o bezplatné užívání
pozemku parc.č. 492/5 o výměře 592 m2 v kú. Komárov, z důvodu vytvoření souvislého
krytu pro ochranu zvěře
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/4,2:
Zastupitelé schvalují bezplatné užívání pozemku parc.č. 492/5 o výměře 592 m2 v kú.
Komárov, z důvodu vytvoření souvislého krytu pro ochranu zvěře
4/3 – Přítomní projednali pozemkové úpravy obce Topolná – suchý poldr, který v případ
velké vody sníží její průtok
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/4,3:
Zastupitelé schvalují pozemkové úpravy obce Topolná – suchý poldr.
4/4 – Zastupitelé projednali změnu pracovnice na úklid a praní prádla OÚ a MŠ - paní
M.Sukupová skončila dohodu k 28.2.2014, dále má zájem od 1.3.2014 na dohodu pracovat
paní A.Chromcová. Pan Sukup navrhuje, aby tuto práci vykonávala účetní obce v rámci
stávající pracovní doby.
Hlasování:
pro
5
proti
1
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/4,4:
Zastupitelé schválili změnu pracovnice na úklid a praní prádla OÚ a MŠ.
4/5 – Pietní vzpomínka - 2.5.2014 v 19,30 u Pomníku padlých
Usnesení bodu č.30/4,5:
Zastupitelé berou na vědomí - Pietní vzpomínka - 2.5.2014 v 19,30 u Pomníku padlých
2.

4/6 – Pan M.Gajdošík požádal o odkoupení pozemku parc.č. 442/23 za účelem zřízení
zahrady
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení bodu č.30/4,6:
Přítomní zastupitelé schválili vyhlásit záměr prodeje k odkoupení pozemku parc.č. 442/23
4/7 – Příští Zasedání zastupitelstva obce – 13.5.2014 v 19,00 hod.
Usnesení bodu č.30/4,7:
Zastupitelé berou na vědomí - Zasedání zastupitelstva obce – 13.5.2014 v 19,00 hod.

Starosta obce:

Antonín Mlýnek

Zápis ověřili:

Miroslav Gajdošík
Josef Řehůřek

Zápis provedla:

Ivana Žeravíková

3.

