O b e c K r u m v í ř , Krumvíř č. 184, PSČ 69173
Zápis ze schůze Zastupitelstva obce
konané dne 6.6.2017 č. 3/2017

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce
(dále jen „ZO“) v 19.00 hodin, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně
a včas. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Sdělil jména omluvených členů ZO.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz prezenční listina
Bod č.I.
Technický bod
Zapisovatelkou byla jmenována Jana Komosná
Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 2/2017 byl řádně ověřen a je
vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.
Jaroslav Komosný vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3.
zasedání ZO. Navrženi byli pan Mgr. Ondřej Luskač a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 20/17/Z 3
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO pana
Mgr. Ondřeje Luskače a pana Martina Valihracha.
Hlasování č. 1:

12-0-0

Bod č. II.
Usnesení č. 21/17/Z 3
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 3. zasedání Zastupitelstva Obce
Krumvíř :
I.
II.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu jednání O. Z.:

1. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON. Distribuce č. 014330042934/001.
2. Smlouva o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř (Rekonstrukce budovy Kina –
druhé kolo výběrového řízení).
3. Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 108 000,-Kč (Kraj beze stínu).
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4. Dohoda mezi obcí Krumvíř a ČR Ministerstvem zemědělství o poskytnutí částky
50 000,-Kč na folklorní festival Kraj beze stínu.
5. Závěrečný účet obce 2016.
6. Účetní uzávěrka obce 2016.
7. Rozpočtové opatření č. 2.
8. Kupní smlouva na dům Krumvíř, číslo popisné 161.
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích.
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřícení věcného břemene – služebnost
inženýrské sítě – „Krumvíř – rekonstrukce vodovodu, II. etapa“.
11. Různé.
12. Závěr
Hlasování č. 2.:

12-0-0

Bod č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON. Distribuce č. 014330042934/001
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jedná se o přípojku kNN – p. Svoboda. Jde o dům na Starexu.

Usnesení č. 22/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330042934/001 s E.ON Distribuce, a.s. (přípojka kNN – p. Svoboda).

Hlasování č. 3.:

12-0-0

Bod č. 2.
Smlouva o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř (Rekonstrukce budovy Kina –
druhé kolo výběrového řízení)
Materiál uvedl Jaroslav Komosný
-

Jedná se o víceúčelovou halu (halu na cvičení) o rozměrech 16x8m2. Rozměry jsou
dané. Jde o rekonstrukci budovy Kina, ne o rozšíření prostor. Na rozšíření není místo.
Proběhlo druhé kolo výběrového řízení na zhotovitele. Nabídku podaly firmy:
• RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Hodonín 3 597 334,-Kč
• Stavby VANTO s.r.o., Kunovice
3 403 711,46Kč
Zúčastněné firmy všechny potřebné dokumenty v pořádku doložily.

-

Došlo ke změně situace. Pan starosta zjišťoval reference na fi Stavby VANTO s.r.o.,
Kunovice za rok 2016 a 2015. Zjištěné reference jsou negativní. Dokonce fi Stavby
VANTO s.r.o., Kunovice byla negativně hodnocena v televizním pořadu Černé ovce.
Pan starosta navrhuje vyloučit fi Stavby VANTO s.r.o., Kunovice a uzavřít smlouvu s fi
RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Hodonín. Dojde ke změně technického
řešení. Oprava projektu, nová statika.
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Usnesení č. 23/17/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci: Víceúčelová Budova Krumvíř
(Rekonstrukce budovy Kina – druhé kolo výběrového řízení) s fi RENOVA stavební a
obchodní společnost s.r.o., Hodonín a vyloučení fi VANTO s.r.o., Kunovice z důvodu
velmi špatných referencí.

-

Hlasování č. 4.:

12-0-0

Bod č. 3.
Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 108 000,-Kč (Kraj beze stínu)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Jde o „30. ročník folklórního festivalu Kraj beze stínu“. Dotace 108 000,-Kč je
poskytována na základě dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a
památkové péče v roce 2017 a musí být použita v souladu s právními předpisy,
podmínkami smlouvy a Dotačním programem.

-

Usnesení č. 24/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci
„30. ročník folklórního festivalu Kraj beze stínu“ ve výši 108 000,-Kč, za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 5.:

12-0-0

Bod č. 4.
Dohoda mezi obcí Krumvíř a ČR Ministerstvem zemědělství o poskytnutí částky
50 000,-Kč na folklorní festival Kraj beze stínu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Dotace 50 000,-Kč od Ministerstva zemědělství. Účelem této dohody je poskytnutí
záštity ministra zemědělství na organizaci akce „30. ročník folklórního festivalu regionu
Hanácké Slovácko, Kraj beze stínu“ za podmínek propagace.

-

Usnesení č. 25/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ve
výši 50 000,-Kč a poskytnutí záštity ministra zemědělství na organizaci akce „30.
ročník folklórního festivalu regionu Hanácké Slovácko, Kraj beze stínu“, za podmínek
propagace.

Hlasování č. 6.:

12-0-0
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Bod č. 5.
Závěrečný účet obce 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 bez výhrad.

-

Usnesení č. 26/17/Z 3
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

-

Hlasování č. 7.:

12-0-0

Bod č. 6.
Účetní uzávěrka obce 2016
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2016

-

Usnesení č. 27/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016

Hlasování č. 8.:

12-0-0

Bod č. 7.
Rozpočtové opatření č. 2.
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Rozpočtové příjmy se zvyšují z 15 710 000,-Kč na 16 356 500,-Kč
Rozpočtové výdaje se zvyšují z 21 683 800,-Kč na 23 441 900,-Kč
Financování je 7 085 400,-Kč
viz. příloha zápisu ZO

Usnesení č. 28/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Hlasování č. 9.:

12-0-0

Bod č. 8.
Kupní smlouva na dům Krumvíř, číslo popisné 161
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Kupní smlouva na dům Krumvíř č. p. 161 je nachystaná. Majitelé p. Šebesta František a
p. Šprinclová Františka souhlasí s obsahem kupní smlouvy. Dle znaleckého posudku pro
dědické řízení je cena za dům a pozemky kolem domu (zastavěná plocha a nádvoří,
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zastavěná plocha a nádvoří – součástí je stavba Krumvíř č. p. 161, předzahrádka a
zahrada) 1 380 000,-Kč. Pro Obec je to důležité místo. Je zde plánován průchod.
Majitelé nechtějí Obci poskytnou znalecký posudek. Musí se udělat nový.
Usnesení č. 29/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na dům Krumvíř, číslo popisné 161

Hlasování č. 10.:

12-0-0

Bod č. 9.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních poplatcích. Byla již jednou
schválena, ale sazba poplatku za veřejné prostranství byla stanovena v rozporu se
zákonem.

Usnesení č. 30/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místních
poplatcích.

Hlasování č. 11.:

12-0-0

Bod č. 10.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost
inženýrské sítě – „Krumvíř – rekonstrukce vodovodu, II. etapa“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o výměnu vodovodního řádu v části obce Chaloupky (od potoka až po Krapkovo).
Jsou tam staré litinové trubky (zarostlé vodním kamenem).

Usnesení č. 31/17/Z 3
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnost inženýrské sítě – „Krumvíř – rekonstrukce vodovodu, II. etapa“.

Hlasování č. 12.:

12-0-0

Bod č. 11.
Schody na Kulturním domě Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Byly provedeny jádrové vrty do betonu. Beton je v dobrém stavu. Řeší se s p.
projektantem, zda zachovat schody stejného vzhledu nebo zachovat jen prostřední pruh
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schodů a po bocích udělat terasy. Ze dvou schodů – jeden schod (terasa). Předběžná
cena rekonstrukce schodů je asi 900 000,-Kč. Záleží na tom, jaká se vybere dlažba.
v 19:56h se dostavila zastupitelka
Bod č. 12.
Sběrný dvůr
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Projekt je hotový. Sběrný dvůr bude místo Barka. Prostor bude mít Obec Krumvíř v
pronájmu na 20 let. Nájem bude činit 3 000,-Kč/měsíc. Délka udržitelnosti sběrného
dvora je kvůli dotacím 10 let.

Bod č. 13.
Rekonstrukce komunikace
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Dojde k rekonstrukci hlavní silnice. Jeden jízdní pruh musí mít šířku 3,25m. V kterých
místech bude silnice širší, tak s ní uhnou na bok a po jedné straně silnice budou
vytvořena parkovací místa. Přechod u Obecního úřadu se posune k domu Charvátových.
Spodní zůstane. Přechod může být dlouhý pouze 7 m. Autobusová zastávka u nádraží se
pravděpodobně posune před dům č. p. 367. Projekční kancelář zpracovává projektovou
dokumentaci.

Bod č. 14.
Čistička odpadních vod
-

Obec Krumvíř dostala pokutu od České inspekce životního prostředí ve výši 80 000,-Kč
za nedovolené vypouštění odpadních vod.

-

Jak bude mít projektant hotovou situaci (projekt), zašle p. starosta zastupitelům emailem ke shlédnutí. Pan projektant navrhne víc variant.

-

Mělo by se udělat veřejné zasedání s občany.

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 3. zasedání
Zastupitelstva obce ve 20:45 hodin.
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Ověřovatelé:

Starosta obce:

Mgr. Ondřej Luskač

………………………………

Martin Valihrach

………………………………

Jaroslav Komosný

………………………………

Vyhotoveno dne: 13.6.2017
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