OBEC KOMAŘICE
Komařice 7, 373 14 Komařice, okres České Budějovice
e-mail: starosta@komarice.cz, web www.komarice.cz,

ZÁPIS č. 10/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Komařice
Datum a čas

01. 07. 2019, 19:00 – 21:00 hod

Místo

Obecní úřad Komařice

Přítomni

Ing. Vojtěch Tomrle, Bohumír Šnajdr, Ing. Anna Šindelířová, Hana Beránková, Kamil
Betka
Nepřítomni: Veronika Šustrová Dis.

Ověřovatelé

Hana Beránková, Ing. Anna Šindelířová

Hosté

PROGRAM
Starosta obce, Ing. Vojtěch Tomrle přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva.

Bod č.

Bod programu, obsah bodu, usnesení

01-10/2019 Schválení programu

Členové obecního zastupitelstva (OZ) byli seznámeni a souhlasili s programem zasedání OZ.
Program byl doplněn o následující body:
Výsledek hlasování: 5/0/0
Usnesení: Program zasedání OZ byl schválen.

02-10/2019 Jmenování ověřovatelů zápisu

Určení ověřovatelů zápisu – Hana Beránková, Ing. Anna Šindelířová
Usnesení: Ověřovateli zápisu č. 10/2019 byly jmenovány Hana Beránková a Ing. Anna
Šindelířová.

03-10/2019 Kontrola usnesení

Proti zápisu č. 9/2019 ze zasedání OZ dne 30.05. 2019 nebyly vzneseny žádné námitky.
Usnesení: Zápis č. 9/2019 ze dne 30.05.2019 se schvaluje.

04-10/2019 Pronájem pozemku p. č. 472/15

Na základě žádosti pana Pavla Žemličky (nar. 3.5.1991) ze dne 25.5.2019 ve věci pronájmu
obecního pozemku byl vyvěšen dne 3. 6. 2019 záměr o pronájmu pozemku p. č. 472/15 (zahrada)
v k. ú. Komařice o výměře 648 m2. Cena za pronájem byla stanovena na 648,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: 5/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 472/15 v k. ú. Komařice panu Pavlu
Žemličkovi. Cena pronájmu je stanovena na 648,- Kč/rok.

05-10/2019 Převod vlastnictví pozemku p. č. 60/2 a p. č. 2250

Na základě žádosti paní Marie Málkové (nar. 23. 12. 1947) ze dne 28. 4. 2019 ve věci převodu
vlastnických práv obecních pozemků byl vyvěšen dne 3. 6. 2019 záměr o převodu vlastnictví
pozemků p. č. 60/2 (zahrada) a p. č. 2250 (ostatní plocha) v k. ú. Komařice o výměrách 127 m2 a
43 m2. Tyto pozemky byly v minulosti přislíbeny rodině majitelky jako náhrada za umístění
veřejné kanalizace na pozemku p. č. 60/1. Po zhotovení kanalizace byly tyto tři pozemky oploceny
jako jeden celek, ale k převodu vlastnických práv nedošlo. Tyto nesrovnalosti objevila žadatelka
při plánovaném převodu vlastnických práv rodinnému příslušníkovi.
Výsledek hlasování: 5/0/0
Usnesení: OZ souhlasí s bezúplatným převodem vlastnických práv pozemků p. č. 60/2 a p. č.
2250 v k. ú. Komařice do vlastnictví paní Marie Málkové (nar. 23.12.1947) za těchto
podmínek:
• Součástí darovací smlouvy bude příloha čestného prohlášení paní Marie Málkové a
jedné nezávislé osoby o historických skutečnostech, na jejichž základě se výše
zmíněné pozemky převádějí
• U pozemku p. č. 60/1 ve vlastnictví paní Marie Málkové bude zřízeno věcné
břemeno „služebnost inženýrské sítě“
• Hranice pozemku p. č. 60/2 ve směru k místní komunikaci p. č. 2231/1 bude
narovnána paralelně s hranou vozovky místní komunikace
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06-10/2019 Diskuse a závěr

Zastupitelé Obce Komařice plánují setkání s obyvateli Pašinovic. Setkání je naplánováno na 5.
srpna ve večerních hodinách. Podrobnosti budou upřesněny na pozvánce.
Setkání s obyvateli Komařic, Sedla a Stradova bude naplánováno přibližně na podzim letošního
roku.

Pozn.2 - hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Zapsal:
Ing. Vojtěch Tomrle
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Ing. Vojtěch Tomrle
starosta obce

Ověřil: Hana Beránková
Ing. Anna Šindelířová

