OBEC KOMAŘICE, Komařice 7, 373 14 Komařice
tel. 725031291, 387 996 794
e-mail: starosta@komarice.cz

___________________________________________________________________________

ZÁPIS č. 21/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Komařice
Datum a čas

15. 09. 2020, 20:00 – 23:00

Místo

Obecní úřad Komařice

Přítomni

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

Ověřovatelé

Veronika Šustrová Dis., Kamil Betka

Hosté

Starosta obce, Ing. Vojtěch Tomrle přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. Připomněl, že je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné a zahájil zasedání
obecního zastupitelstva.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení zápisu č. 20/2020
Výběrové řízení provozovatele prodejny potravin v Komařicích
Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Komařice
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene společnosti E.ON Distribuce, a.s. stavby
„Pašinovice kabel NN p.č. 666/2“
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene společnosti E.ON
Distribuce, a.s. stavby „Pašinovice směr chaty Ve Virech kabel NN“
8. Schválení koupě sekacího traktůrku

Doplňující body:
9. Žádost o finanční podporu pečovatelské služby Archa v rámci péče o starší seniory obce
Komařice
10. Schválení smlouvy o poskytnutí daru společnosti „rezi.dance v lese z.s.“
11. Seznámení s výpovědí společnosti E.ON Distribuce, a.s. veřejné osvětlení Pašinovice
12. Diskuse a závěr
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Bod č. Bod programu, obsah bodu, usnesení
1

Schválení programu
Členové obecního zastupitelstva (OZ) byli seznámeni s programem zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 21/43: OZ schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 21/43 bylo schváleno.

2

Jmenování ověřovatelů zápisu
Určení ověřovatelů zápisu – Veronika Šustrová Dis., Kamil Betka
Usnesení č. 21/44: Ověřovateli zápisu č. 21/2020 byli jmenováni Veronika Šustrová Dis.,
Kamil Betka

3

Kontrola usnesení
Proti zápisu č. 20/2020 ze zasedání OZ dne 05.08. 2020 nebyly vzneseny žádné námitky.
Usnesení č. 21/45: Zápis č. 20/2020 ze dne 05.08.2020 se schvaluje.

4

Výběrové řízení provozovatele prodejny potravin v Komařicích
Obec Komařice zveřejnila dne 15. 7. 2020 záměr pronájmu objektu prodejny za účelem
provozu prodejny potravin a smíšeného zboží. Lhůta pro podání žádosti byla stanovena do 31.
8. 2020. Žádost o pronájem podala dne 29. 7. paní Petra Koubová, Komařice 56, 373 14
Komařice a dne 3. 8. 2020 pan Vu Dinh Doan, Krčínova 1089/4, České Budějovice. Oba dva
zájemci byli jednotlivě přizváni k pohovoru na Obecní úřad a byly s nimi probírány
podrobnosti ohledně budoucího provozu prodejny. Zastupitelstvo obce Komařice obě dvě
žádosti prodiskutovalo a posoudilo.
Návrh usnesení č. 21/46: OZ Komařice vybralo žádost paní Petry Koubové, Komařice 56, 373
14 Komařice a ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o pronájmu objektu č.p. 75 za účelem
provozu prodejny potravin a smíšeného zboží v době trvání do 30. 6. 2025.
Výsledek hlasování: 4/2/0
Usnesení č. 21/46 bylo schváleno.

5

Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Komařice
Návrh usnesení č. 21/47: OZ Komařice schvaluje novou směrnici o zadávání zakázek malého
rozsahu (dále jen VZMR) obce Komařice s účinností od 16. 9. 2020. Tato nová směrnice ruší
stávající směrnici VZMR schválenou dne 26. 2. 2018 usnesením č. 2a /2018, s účinností
směrnice od 27. 2. 2018.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 21/47 bylo schváleno.

6

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene společnosti E.ON Distribuce, a.s. stavby
„Pašinovice kabel NN p.č. 666/2“
Návrh usnesení č. 21/48: OZ Komařice souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene č.:
CB-014330048471/002 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. stavby „Pašinovice
kabel NN p.č. 666/2“ za účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 21/48 bylo schváleno.
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7

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene společnosti E.ON
Distribuce, a.s. stavby „Pašinovice směr chaty Ve Virech kabel NN“
Návrh usnesení č. 21/49: OZ Komařice souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: 1040017858/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. stavby
„Pašinovice směr chaty Ve Virech kabel NN“ za účelem zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 21/49 bylo schváleno.

8

Schválení koupě sekacího traktůrku
Město Rudolfov uveřejnilo dne 20. 8. 2020 záměr prodeje movitého majetku „Sekačka Gianni
Ferrari PG 300 DW“. Vzhledem k tomu, že obec Komařice s koupí sekacího traktůrku pro
tento rok počítala, zaslala městu Rudolf nabídku ve výši 241.500,- Kč (v záměru o prodeji byla
určena minimální cena podání 200.000,- Kč). Nabídka obce Komařice byla radou města
Rudolfov schválena.
Návrh usnesení č. 21/50: OZ schvaluje odkoupení sekacího traktůrku od města Rudolfov, okr.
České Budějovice, za vysoutěženou cenu 241.500,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 21/50 bylo schváleno.

9

Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s činností
pečovatelské služby Archa v rámci péče o starší seniory obce Komařice
Obec Komařice byla oslovena ředitelkou terénní pečovatelské služby Archa, o.p.s paní Mgr.
Monikou Strapkovou ohledně finanční podpory na pečovatelskou činnost, kterou společnost
Archa již několik let na území obce Komařice provozuje. Jedná se o pečovatelské služby ve
smyslu §40 zák. č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.
Návrh usnesení č. 21/51: OZ Komařice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na
částečné krytí nákladů spojených s činností pečovatelské služby Archa v rámci péče o seniory
v obci Komařice.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 21/51 bylo schváleno.

10

Schválení smlouvy o poskytnutí daru společnosti „rezi.dance v lese z.s.“
Jedná se o finanční příspěvek na kulturní akci „Cirk La Putyka“, která se konala dne 25. 7.
2020 v obci Komařice mezi řeky směr Sedlo. Tato kulturní akce se úspěšně zdařila a měla
velký divácký ohlas. Organizátor akce byla společnost „rezi.dance v lese z.s. a partnery akce
byly obce Komařice, Stražkovice a Střížov. Tyto obce přislíbily finanční příspěvky na
organizaci této akce a na základě těchto příspěvků jim byl přidělen odpovídající počet
vstupenek. Obec Komařice přislíbila příspěvek ve výši 15.000,- Kč, obec Stražkovice 10.000,Kč a obec Střížov 5.000,- Kč. V neposlední řadě by se tato kulturní akce neobešla bez pomoci
dobrovolníků ze spolků SDH Komařice, Klubu přátel Pašinovic a materiální pomoci SDH
Sedlo.
Návrh usnesení č. 21/52: OZ Komařice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru
společnosti rezi.dance v lese z.s.. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na podporu
kulturní akce „Cirk La Putyka“, která se v obci Komařice konala dne 25. 7. 2020.
Výsledek hlasování: 6/0/0
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Usnesení č. 21/52 bylo schváleno.
11

Seznámení s výpovědí společnosti E.ON Distribuce a.s. veřejné osvětlení Pašinovice
Společnost E.ON Distribuce, a.s. zaslala dne 7. 9. 2020 obci Komařice výpověď na využívání
podpěrných bodů (sloupů) v části Pašinovice, na kterých jsou připevněny lampy veřejného
osvětlení a rozhlas. Jedná se o akci „Pašinovice par 969/9 - kabel NN“, při které budou tyto
podpěrné body demontovány a nahradí je podzemní elektrické vedení. Jedná se o trasu od č.p
2, přes mostek, až k č.p. 46. V rámci této akce se bude realizovat i nové veřejné osvětlení.
Realizace této akce bude přibližně v roce 2021/2022.

12

Diskuse a závěr

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

Ing. Vojtěch Tomrle
starosta obce

Ověřil: Veronika Šustrová Dis.
Kamil Betka

