Zápis č. 16/2022 z jednání Rady městyse Komárov,
konaného dne 6.6.2022
Přítomni: Jaroslav Klekner, Radim Šíma, Bc. Jaroslav Baumann, Bc. Ondřej Holman,
Omluven: Radovan Lisý
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vozidlo pro měst. policii Hořovice
Žádost ředitele ZŠ TGM Komárov o finanční příspěvek
Úprava rozpočtu č. 4/2022
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o realizaci překládky společností CETIN u ZŠ TGM Komárov
Vyhodnocení cenové nabídky na rekonstrukci chodníků v zahradě MŠ Komárov
Žádost o příspěvek na opravu střechy Kostela Narození Panny Marie v Mrtníku
Příprava ZM
Urbanistická studie revitalizace centra městyse Komárov

Hlasování:

pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM Komárov schvaluje program jednání všemi hlasy.

1.

Služební vozidlo pro měst. policii Hořovice

V současné době je vozidlo v opravě. Vozidlo je vyrobeno v r. 2014.
Bude proveden průzkum trhu.
RM Komárov ukládá místostarostovi zajistit poptávku na služební vozidlo pro městskou policii.

2.

Žádost ředitele ZŠ TGM Komárov o finanční příspěvek

Ředitel školy žádá o finanční příspěvek na dopravu žáků na soutěže a olympiády. Bude promítnuto v úpravě
rozpočtu č. 4/2022 – viz bod dnešního jednání č. 3.
Hlasování:

pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM Komárov schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ TGM Komárov na dopravu žáků na soutěže a
olympiády všemi hlasy.

3.

Úprava rozpočtu č. 4/2022

Viz příloha zápisu č. 1 – navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ TGM Komárov.
Hlasování:

pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM Komárov schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2022 všemi hlasy.

4.

Smlouva o zřízení věcného břemene

Jedná se o smlouvu na vedení kabelu veřejného osvětlení a umístění stožáru v ul. Buzulucká, na pozemku
parc. č. 1623/5.
Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 16.10.2020.
Hlasování:

pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM Komárov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelu veřejného osvětlení a
umístění stožáru v ul. Buzulucká, na pozemku parc. č. 1623/5 všemi hlasy.

5.

Smlouva o realizaci překládky společností CETIN v příjezdové cestě k ZŠ TGM Komárov

Jedná se o návrh Smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/071 pro
rekonstrukci příjezdové cesty k základní škole.
Hlasování:

pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM Komárov schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/071
všemi hlasy.

6.

Vyhodnocení cenové nabídky na rekonstrukci chodníků v zahradě MŠ Komárov

Úřadu městyse byly doručeny tři nabídky, a to od firem:
Hrabák - Lakmal, s.r.o., Hořovice, Stavitelství Vlček, s.r.o., Hořovice, MP Servis, Osek
Nejvýhodnější nabídka je od společnosti Hrabák – Lakmal, s.r.o. Hořovice.
Je to zakázka, u které není potřeba projekt ani stavební dozor.
Hlasování:

pro

4

proti

-

zdržel se

-

RM Komárov schvaluje přidělení zakázky na akci: „Oprava chodníků v zahradě MŠ Komárov“ firmě
Hrabák – Lakmal, s.r.o., Hořovice všemi hlasy.

7.

Žádost o příspěvek na opravu střechy Kostela Narození Panny Marie v Mrtníku

RM Komárov ukládá starostovi projednat s žadatelem podrobnosti týkající se opravy střechy Kostela
Narození Panny Marie v Mrtníku.

8.

Příprava ZM

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Komárov se uskuteční dne 23.6.2022 od 18 hod. v DK Komárov.

9.

Urbanistická studie revitalizace centra městyse Komárov

RM Komárov ukládá Bc. Baumanovi projednat Urbanistickou studii revitalizace centra městyse Komárov
se zástupcem dotační společnosti.
Termín 31.8.2022.
Elektronická podoba studie bude zveřejněna na webových stránkách městyse.

Zapsala: E. Vokáčová

Jaroslav Klekner
starosta

Radim Šíma
místostarosta

Výpis usnesení č. 16/2022 z jednání Rady městyse Komárov,
konaného dne 6.6.2022
Rada městyse Komárov:
1. Schvaluje:
a) finanční příspěvek pro ZŠ TGM Komárov na dopravu žáků na soutěže a olympiády,
b) úpravu rozpočtu č. 4/2022,
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelu veřejného osvětlení a umístění stožáru
v ul. Buzulucká, na pozemku parc. č. 1623/5,
d) Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/071,
e) přidělení zakázky na akci: „Oprava chodníků v zahradě MŠ Komárov“ firmě Hrabák – Lakmal,
s.r.o., Hořovice.
2. Ukládá:
a) místostarostovi zajistit poptávku na služební vozidlo pro městskou policii,
b) starostovi projednat s žadatelem podrobnosti týkající se opravy střechy Kostela Narození Panny
Marie v Mrtníku,
c) Bc. Baumanovi projednat Urbanistickou studii revitalizace centra městyse Komárov se
zástupcem dotační společnosti. Termín do 31.8.2022.

Jaroslav Klekner
starosta

Radim Šíma
místostarosta

