Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov,
konaného dne 23.10.2017
Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Jan Křikava
Omluven: Antonín Merhaut,
Program:
1.
2.
3.
4.

Hosté RM – zástupci T-Mobile Czech republik a.s. a Slovak Telekom, a.s.
Kontrola zápisu a uložených úkolů
Návrh rozpočtu pro r. 2018
Diskuse

Hlasování:

Pro

4

proti

-

zdržel se

-

Program jednání byl schválen všemi hlasy.

1. Hosté RM - zástupci T-Mobile Czech republik a.s. a Slovak Telekom, a.s.
Ing. Miloš Tušš , Ing. Ján Hláčik - nabídka instalace optické sítě v našem městysi.
Optické připojení – pasivní síť bez zesilovačů, vybudováno z optické ústředny. S rezervou na doplnění
dle územního plánu.
Minimální životnost 30 – 40 let.
Napojení, hlavní signál – hvězdicový rozvod od centrální ústředny.
Cílem je pomoci městysi, podmínky a požadavky městyse plně respektují.
Ing. Křikava – jaké je rozfázování projektu?
Ing. Hláčik – cca 500-600m týdně - vykopat a ihned upravit. V Komárově cca 750 – 800 míst
připojení tj. cca 2 měsíce.
Finanční závazek pro majitele bytu nebo domu z přípojky nevyplývá.
p. Havlík – servis sítě?
Ing. Hláčik- dva způsoby – legislativní – požádání o vyjádření operátora, kde je síť.
V případě poruchy – servis primární ( do1/2 hod.) a sekundární (do 24 hodin oprava). Po
nahlášení poruchy klientem dojde k testování a poté do 24 hodin oprava, výměna routeru apod.
Ing. Křikava – 3 distribuční body sítě – je omezená vzdálenost nejvzdálenějšího bodu?
Ing. Hláčik – 600 m až 5 km.
Ing. Křikava – hloubka výkopu?

Ing. Hláčik – 60cm
Ing. Křikava – jak bude kabel umístěn? Do kanalizačních platových trubek?
Ing. Hláčik – nedoporučuje se umístění do velké roury z PVC, nejsou dobré, mohou se zlomit,
používají se HDP trubky 48 mm (vnitřní průměr). Do výkopu není problém přiložit jiné vedení veřejné osvětlení, kamerový systém, přepojení institucí na jiný server apod.
Bc. Holman – je k dispozici mapa tras vedení optické sítě?
Ing. Hláčik – definice rozvojových cílů městyse, individuální rodinná výstavba apod.
p. Havlík – co zaplatí zákazník za přípojku?
Ing. Hláčik - zřízení služby a poskytnutí routeru je zdarma, záměrem je být technologickou jednotkou
v ČR pro výrobce produktů, servis nepřetržitý.
Ing. Tušš – zákazník platí pouze za tu kterou poskytnutou službu.
Bc. Holman - a jsou tam již nyní nějaké programy?
Ing. Hláčik - zatím ne, intenzivně se na tom pracuje, na jaře příštího roku by měly být.
p. Havlík – a od hranice pozemku k rodinnému domu, kdo to dělá, platí?
Ing. Hláčik – materiál dodá firma, ale nemohou kopat na cizím pozemku.
RM bere na vědomí informace o možnosti instalace optické sítě v městysi Komárov.
Hlasování o pokračování přípravných prací ve věci optické sítě:
Pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM souhlasí s pokračování přípravných prací na zavedení optické sítě v Komárově.

2. Kontrola zápisu a uložených úkolů
Převody pozemků – pozemky jiných vlastníků, které využívá městys a naopak – dnes přišly z katastru
výpisy ze starých pozemkových knih – zatím není prostudováno.
Kolaudace dešťové kanalizace u nové PZ - vyzvat spol. MOL Česká republika, s.r.o.
Územní studie lokalita „Na Pískách“ – jsou vypsány textové části z našeho územního plánu, proběhla
konzultace Ing. Dobrého s odb. výstavby a ŽP, MěÚ Hořovice - nyní je potřeba hledat zpracovatele,
příprava výběrového řízení, na základě zadání
Odhady na pozemky – je osloven nový odhadce, Ing. Macek.
Prověření možnosti případného využívání pozemku p.č. 639/4, k.ú. Komárov u Hořovic u správce
vodního toku – splněno. Pokud komunikace nebude zvyšovat břehovou čáru, Povodí Vltavy nemá
námitek.

Jednání ve věci rekonstrukce střechy čp. 204, Komárov na MěÚ Hořovice – zásadní změna –
rekonstrukce bude vyžadovat stavební povolení, projekt.
RM ukládá KRVŽP připravit návrh změny střechy na čp. 204, Komárov pro poptávkové řízení.

3. Návrh rozpočtu pro r. 2018
Návrh rozpočtu pro r. 2018 bude rozeslán zastupitelům – návrh rozpočtu je sestaven jako přebytkový,
kde přebytek se rovná splátce na úvěr a kanalizaci.
4. Diskuse
p. Šíma:
The Gentl, s.r.o. - projekt na osvětlení tmavých částí obce, parků atd. Sloup v hodnotě Kč 1 950,00
– led svítidla. Umístění do tří lokalit na zkoušku.
Ing. Křikava:
- osvětlení na parkovišti u jídelny bude provedeno se svítidly z minimalizací světelného smogu, podle
získaných zkušeností budeme eventuelně tyto svítidla dále osazovat v obci.
- zadání poptávky na rekonstrukci podlah v suterénu ZŠ – zakreslení do projektu,
- sdílení tabulky úkolů uložených z jednání RM.
p. Havlík:
- dopravní situace v obci?
p. Šíma – řešení je stále u Bc. Krejbicha - očekáváme stanovisko.
p. Havlík – plán údržby zeleně?
RM ukládá KVRŽP připravit plán údržby zeleně.
p. Havlík - reklama v Komárováku a na webových stránkách městyse.
p. Šíma – subjekty to chtěly zveřejnit - v písemné podobě je to zveřejněno na pevné informační desce.
p. Havlík – do té doby, než budou stanoveny konkrétní podmínky, nelze zveřejňovat žádnou reklamu.
p. Šíma – bylo to bráno jako pozvánka.
p. Havlík – na hlavní stránce webu bývá prázdno, to je špatně!
p. Šíma – místo je pro aktuální akce.
p. Havlík – navrhuje zrušení návštěvní knihy.
RM ukládá místostarostovi oslovit zastupitele o zaslání vyjádření k webovým stránkám.

p. Havlík – původní projekt stavby nové požární zbrojnice, došlo ke změně. První paré skutečného
provedení, druhé paré, třetí paré - všechny jsou odlišné. Od loňského září se s tím nic nedělá, proč to
došlo takhle daleko?

Zapsala: E. Vokáčová.

Usnesení č. 29 z jednání Rady městyse Komárov,
konaného dne 23.10.2017
Rada městyse Komárov:
1. bere na vědomí informace o možnosti instalace optické sítě v městysi Komárov,
2. souhlasí s pokračování přípravných prací na zavedení optické sítě v Komárově,
3. ukládá:
a) KRVŽP připravit návrh změny střechy na čp. 204 Komárov pro poptávkové řízení,
b) KVRŽP připravit plán údržby zeleně,
c) místostarostovi oslovit zastupitele o zaslání vyjádření k webovým stránkám.

Radim Šíma
místostarosta

Bc. Ondřej Holman
člen RM

