OBEC KOMÁROV
zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Komárov dne 30.9.2014
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, , M.Zapletalová, J.Bětík, S.Sukup,
J.Řehůřek
Počet přítomných: 6
Omluveni: 1
Hosté: J.Vaculík, M.Švendová, J.Filip, D.Skoupil
Zahájení
- Volba ověřovatelů zápisu
- Kontrola usnesení
- Schválení programu
Dále starosta předložil návrh programu 34. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
Program:
1. Příkaz č.6/2014 KŘ – správní delikt
2. Prodej pozemků
3. Rozpočtové opatření č.2/2014
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 34. zasedání
zastupitelstva obce paní Žeravíkovou.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Gajdošík a pan Bětík
1) Přítomní zastupitelé projednali příkaz č.6/2014 KŘ na pokutu za správní delikt, Krajský
úřad Zlínského kraje ukládá obci Komárov pokutu ve výši 500,-kč a dále ukládá dle
správního řádu uhradit náklady řízení v paušální částce 1 000,-Kč na účet Zlínského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Komárov bylo zjištěno, že do doby schválení rozpočtu se
rozpočtové hospodaření obce neřídilo pravidly rozpočtového provizoria. Přítomní navrhují
částku zaplatit rovným dílem starosta a účetní.
Hlasování:
pro
3

proti

2

zdržel se

1

Usnesení bodu č. 34/1:
Při přezkoumání hospodaření obce Komárov bylo zjištěno, že do doby schválení rozpočtu se
rozpočtové hospodaření obce neřídilo pravidly rozpočtového provizoria. Přítomní schvalují
správní delikt a náklady řízení zaplatit rovným dílem starosta a účetní.

1.

2) Záměr k prodeji pozemků v k.ú. Komárov parc.č.432 panu Gajdošíkovi a parc.č. 392 panu
Šerému byl zveřejněn od 10.9.2014 do 1.10.2014, cena za m2 pozemku je 16,-Kč
Hlasování:
pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 34/2:
Přítomní zastupitelé schvalují prodej pozemků parc.č.432 panu Gajdošíkovi o výměře 100m2
a parc.č. 392 panu Šerému o výměře 138 m2 v k.ú. Komárov, cena za m2 pozemku je 16,-Kč.
3) Přítomní zastupitelé projednali rozpočtové opatřením č. 2/2014 – neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na zajištění výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do
zastupitelstev obcí, pro obec Komárov částka činí 24 000,-Kč.
Hlasování:
pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 34/3:
Přítomní zastupitelé schvalují rozpočtové opatřením č. 2/2014 – neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na zajištění výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do
zastupitelstev obcí.
4/1 Zastupitelé projednali žádost paní Patočkové čp. 21 k vybudování dvou parkovacích míst
před domem čp. 21 o rozměrech 8m x 5m
Hlasování:
pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 34/4/1:
Zastupitelé schvalují žádost paní Patočkové čp. 21 k vybudování dvou parkovacích míst před
domem čp. 21 o rozměrech 8m x 5m, plocha bude vydlážděna zatravňovací dlažbou.
4/2 Přítomní projednali smlouvu s obchodní společností Deratex, spol. s r.o., dílem se pro
účely této smlouvy rozumí velkoplošná deratizace v obci Komárov v období září – říjen
příslušného roku, roční smluvní cena činí 13 000,-+ 21% DPH.
Hlasování:
pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení bodu č. 34/4/2:
Přítomní schvalují smlouvu s obchodní společností Deratex, spol. s r.o., dílem se pro účely
této smlouvy rozumí velkoplošná deratizace v obci Komárov v období září – říjen příslušného
roku, roční smluvní cena činí 13 000,-+ 21% DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4/3 Starosta seznámil přítomné s žádostí k uzavření silnice Pohořelice Komárov dne 5.10.
v době od 22,00 do 5,00 hodin z důvodu natáčení scénky k filmu Domácí péče.
Hlasování:
pro
6

proti

0

zdržel se

2.

0

Usnesení bodu č. 34/4/3:
přítomní schvalují žádost k uzavření silnice Pohořelice Komárov dne 5.10. v době od 22,00 do
5,00 hodin z důvodu natáčení scénky k filmu Domácí péče.
4/4 Starosta informoval přítomné zastupitele že byly zahájeny práce na - Polní cesta CZ1 a
interakční prvky IP13,IP14 v k.ú. Komárov u Napajedel - v rámci pozemkových úprav, veškeré
práce jsou hrazeny dotací – zhotovitel Pozemkový úřad Zlín.
Pan Vaculík upozorňuje na popraskanou místní komunikaci, která slouží jako příjezdová k této
stavbě.
Usnesení bodu č. 34/4/4:
Přítomní berou na vědomí informaci k zahájení prací - Polní cesta CZ1 a interakční prvky
IP13,IP14 v k.ú. Komárov u Napajedel v rámci pozemkových úprav.
4/5 S.Sukup
– opět upozorňuje na špatný stav státní komunikace v ,,Bučku“
- na přechod mezi starým a novým hřbitovem, měl být bezbariérový – akci provádí a
zodpovídá za ni obec Pohořelice, která je investorem a obec Komárov se bude finančně
spolupodílet pouze na opravě starého hřbitova
- požádal paní J.Šohajkovou, která pro obec Komárov zpracovává mzdy o nahlédnutí do
finančních výkazů týkajících se odměn vyplácených pro obec, toto mu nebylo umožněno
z důvodu že veškerá dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě Komárov a ona
nemá pověření starosty, proto se pan Sukup dále informoval na kontrolním oddělení
krajského úřadu o vedení a chodu obce Komárov
- dává za příklad zápisy z roku 1993 a 1994
Usnesení bodu č. 34/4/5:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí upozornění pana Sukupa. Požadované dokumenty mu
budou kdykoli poskytnuty k nahlédnutí na obecním úřadě.
4/6 Pan Skoupil upozorňuje na volně pobíhající psy po obci, dále se dotazuje, kdy se zasypou
výkopy na místní komunikaci kolem jeho domu.
Usnesení bodu č. 34/4/6:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informace a ukládají starostovi zasypat výkopy.
4/7 Pan Filip poděkoval jménem včelařů za dotace. Podal stížnost na agresivního psa od
sousedů - Špánikovi čp.48 – pes při přítomnosti jeho a členů jeho rodiny doráží přes plot a
vyvolává pocit nebezpečí a nejistoty.
Usnesení bodu č. 34/4/7:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informace, dále ukládají starostovi jednat s účastníky
sporu na obci a pokusit se sjednat nápravu.
4/8 M.Zapletalová
- dotaz na opravu kanalizace v části obce Podevsí
- dotaz na pokračování zpracování energetického auditu
- informuje o plánované akci pro děti 31.10.2014
- informuje, že se zúčastní konference ,,Energie pro města 21. století“
Usnesení bodu č. 34/4/8:
Přítomní zastupitelé berou na vědomí informace paní Zapletalové. Pro opravu kanalizace je
nepříznivé počasí. Energetický audit se zpracovává.
3.

4/9 Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za spolupráci a zasedání ukončil

Starosta obce:

Antonín Mlýnek

Zápis ověřili:

Miroslav Gajdošík
Jaroslav Bětík

Zápis provedla:

Ivana Žeravíková

4.

