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

___________________________________________________________________________

Zápis č. 32/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Komařice
Datum a čas

23. 09. 2021, 19:00 – 21:30

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., Hana Beránková

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.

Schválení programu
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení zápisu č. 31/2021
Přeložka silnice II/155 a III/15522 – Schválení / Zamítnutí alternativní pěší trasy ve směru
Komařice – Sedlo podél plánované přeložky silnice II/155 mezi fotovoltaickou elektrárnou a
budovou č.p. 6 (kovárna) namísto průchodu od rohu zámku (u točny autobusu v centru obce)
k odbočce na obec Sedlo a dále po vyřazeném úseku silnice III/15522. Jednání na Odboru
dopravy a silničního hospodářství na Krajském úřadě – informace a záznam z jednání.

Doplňující body:
5. Žádost o prodej (pronájem) části obecního pozemku v k.ú Pašinovice
6. Diskuse a závěr
Bod č. Bod programu, obsah bodu, usnesení
1

Schválení programu
Členové obecního zastupitelstva (OZ) byli seznámeni s programem zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 32/127: OZ schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 32/127 bylo schváleno.

2

Jmenování ověřovatelů zápisu
Určení ověřovatelů zápisu – Veronika Šustrová Dis., Hana Beránková
Usnesení č. 32/128: Ověřovateli zápisu č. 32/2021 byly jmenovány Veronika Šustrová Dis.
a Hana Beránková

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

3

Kontrola usnesení
Proti zápisu č. 31/2021 ze zasedání OZ dne 27. 7. 2021 nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 32/129: Zápis č. 31/2021 ze dne 27. 7. 2021 se schvaluje.
Usnesení č. 32/129 bylo schváleno.

4

Přeložka silnice II/155 a III/15522 – Schválení / Zamítnutí alternativní pěší trasy ve
směru Komařice – Sedlo podél plánované přeložky silnice II/155 mezi fotovoltaickou
elektrárnou a budovou č.p. 6 (kovárna) namísto průchodu od rohu zámku (u točny
autobusu v centru obce) k odbočce na obec Sedlo a dále po vyřazeném úseku silnice
III/15522. Jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství na Krajském úřadě –
informace a záznam z jednání.
Návrh usnesení č. 32/130: OZ Komařice bere na vědomí průběh a výsledky jednání
konaného dne 15. 9. 2021 na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Jihočeského kraje za účasti obce, společnosti Bohemia Manscraft Group, spol. s r.o.
(vlastníka stavbou přeložky dotčených pozemků) a společnosti ZESA s.r.o. (zhotovitele
projektové dokumentace přeložky), včetně návrhu záznamu z uvedeného jednání
zpracovaného společností ZESA s.r.o. a jeho přílohy zachycující alternativní návrh
společnosti Bohemia Manscraft Group, spol. s r.o. na vybudování chodníku/komunikace pro
pěší směrem k místní části Sedlo.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 32/130 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 32/131: OZ Komařice souhlasí s návrhem na vybudování
chodníku/komunikace pro pěší dle návrhu společnosti Bohemia Manscraft Group, spol. s r.o.,
jak byl tento představen v rámci jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 15. 9. 2021 a jehož trasa je zachycena v příloze
návrhu záznamu z tohoto jednání.
Výsledek hlasování: 0/6/0
Návrh usnesení č. 32/131 byl zamítnut.
Návrh usnesení č. 32/132: OZ Komařice nesouhlasí s návrhem na vybudování
chodníku/komunikace pro pěší dle návrhu společnosti Bohemia Manscraft Group, spol. s r.o.,
jak byl tento představen v rámci jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 15. 9. 2021 a jehož trasa je zachycena v příloze návrhu
záznamu z tohoto jednání.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 32/132 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 32/133: OZ Komařice ukládá Ing. Votěchu Tomrlemu, starostovi obce, aby
o přijatých usneseních zastupitelstva obce k tomuto bodu jednání informoval Odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, společnost Bohemia Manscraft
Group, spol. s r.o. a společnost ZESA s.r.o. v rámci připomínek a/nebo doplnění k záznamu
z jednání ze dne 15. 9. 2021.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 32/133 bylo schváleno.
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5

Žádost o prodej (pronájem) části obecního pozemku
Dne 7. 9. 2021 byla Obci Komařice doručena žádost pana P. V. (dále jen „žadatel“), týkající
se prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 998/22 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
cca. 73 m2 v k.ú. Pašinovice. Důvodem k odkoupení/pronájmu je dlouhodobé historické
užívání žadatele a jeho rodiny-majiteli sousedního pozemku p.č. 998/21.
Návrh usnesení č. 32/134: Členové OZ nesouhlasí s prodejem ani pronájmem části pozemku
p.č. 998/22 panu P. V. Požadovaný pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní
komunikace a v pasportu komunikací obce Komařice jako veřejně přístupná účelová
komunikace, na kterou je připojena rovněž sousední nemovitost p.č. 998/12.
Výsledek hlasování: 6/0/0
Usnesení č. 32/134 bylo schváleno.

6

Diskuse a závěr

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

Ing. Vojtěch Tomrle
starosta obce

Ověřil: Veronika Šustrová Dis.
Hana Beránková

Tento zápis ze 32. zasedání zastupitelstva obce dne 23.09.2021 je anonymizován dle zákona č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.

