O b e c K r u m v í ř , Krumvíř č. 184, PSČ 69173
Zápis ze schůze Zastupitelstva obce
konané dne 19.2.2019 č. 1/2019

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 1. 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 určena Jana Komosná
Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 6/2018 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 1.
zasedání ZO. Navrženi byli pan Lukáš Kobylka a paní Petra Hečová, kteří vyslovili
s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/19/Z 1
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání ZO pana
Lukáše Kobylku a paní Petru Hečovou.
Hlasování č. 1:

13-0-0

Bod č. II.
Usnesení č. 2/19/Z 1
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 1. zasedání Zastupitelstva Obce
Krumvíř :
I.
II.

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

1. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
2. Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu MMR Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul DT 117d8210E na obci „ Rekontrukce ZŠ Krumvíř“.
3. Výkup pozemků – Kupní smlouvy za účelem zapracování protierozních opatření a
vodní nádrže v rámci komplexních pozemkových úprav.
4. Směrnice o cestovních náhradách.
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5. Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu MMR na opravu hřbitova,
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, a na rekonstrukci tenisového hřiště,
Podpora budování o obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
6. Česká pošta.
7. Nabídka fi SOLICITE – Zpracování projektů kanalizačních přípojek v obci Krumvíř a
zajištění inženýrské činnosti.
8. Nabídka fi SOLICITE – Zpracování projektu a zajištění inženýrské činnosti pro
společné povolení, „Rozšíření kanalizace pro odvod dešťových vod v souběhu
s plánovanými stokami splaškové kanalizace S-C a S-D“, za Humny.
9. Žádost o pořízení radaru na měření rychlosti vozidel.
10. Nabídka fi ENVIPARTNER, s.r.o. na projekt vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému (rozhlas) a digitálního povodňového plánu.
11. Různé.
12. Závěr.
Hlasování č. 2.:

13-0-0

Bod č. 1.
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 538 000,-Kč na 17 132 900,-Kč
Rozpočtové výdaje se zvyšují z 31 898 400,-Kč na 32 678 500,-Kč
Financování je 15 545 600,-Kč

Usnesení č. 3/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019.

Hlasování č. 3.:

13-0-0

Bod č. 2.
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu MMR Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul DT 117d8210E na obci „ Rekontrukce ZŠ Krumvíř“
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jedná se o žádost o dotaci na nástavbu ZŠ Krumvíř. Je možné získat dotaci ve výši
70%, maximálně 10 mil. Kč. Rozpočet na nástavbu školy je asi 7 mil. Kč. Schválení
podání žádosti o poskytnutí dotace je jednou z příloh k žádosti o dotaci. O dotaci žádá
Obec Krumvíř.
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Usnesení č. 4/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul DT 117d8210E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov vyhlášené Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR na akci „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř“ na adresu Ministerstvo pro místní
rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 a pověřuje starostu obce k podání
žádosti o dotaci.

Hlasování č. 4.:

13-0-0

Bod č. 3.
Výkup pozemků – Kupní smlouvy za účelem zapracování protierozních opatření a vodní
nádrže v rámci komplexních pozemkových úprav
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jedná se o směnu nebo odkup pozemků za účelem protierozního opatření. Jde o část
Díly za družstevním sklepem, za nádražím a Padělky. Vodní nádrže – palachy a
bývalý rybník.

Usnesení č. 5/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej mezi obcí Krumvíř a p. Ing.
Karlem Rozsypalem, Krumvíř 341 na pozemky p. č. 697/21, 697/22, 1880/39,
1880/40 o celkové výměře 2 120 m2.

Hlasování č. 5.:

13-0-0

Usnesení č. 6/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej mezi obcí Krumvíř a p.
Jarmilou Jančovou, Krumvíř 201 a p. Svatavou Valentovou, Charbulova 179/17,
Černovice, 618 00 Brno na pozemky p. č. 1048/192, 1410/149, 1434/2, 2108/38,
2108/87, 2108/88, 2108/89, 2352/20, 2352/21, 647/4, 647/7, 650/1, 697/30, 697/69,
919/19, 919/20 o celkové výměře 25 230 m2.

Hlasování č. 6.:

13-0-0

Usnesení č. 7/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej mezi obcí Krumvíř a p.
Miroslavem Kadlecem, Stará Cihelna 1402, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště na
pozemky p. č. 243/25, 329/1, 343/89, 387/43, 1764/40 o celkové výměře 9 453 m2.

Hlasování č. 7.:

13-0-0
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Bod č. 4.
Směrnice o cestovních náhradách
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o aktualizaci na základě Vyhlášky 333/2018 Sb., došlo k úpravě cen pohonných
hmot poskytování stravného v dolní hranici.

Usnesení č. 8/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na základě Vyhlášky
333/2018 Sb.

Hlasování č. 8.:

13-0-0

Bod č. 5.
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu MMR na opravu hřbitova,
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, a na rekonstrukci tenisového hřiště,
Podpora budování o obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jedná se o žádosti o dotaci na opravu starého hřbitova a rekonstrukci tenisového
hřiště. Je možné získat dotace ve výši 70%.
Architektka Ing. Veronika Huková zpracovala projekt Zahradně architektonické
řešení hřbitova u kostela sv. Bartoloměje Krumvíř.
Rozpočet na rekonstrukci tenisového hřiště je asi 1 500 000,-Kč. Půjde o opravu
povrchů, odvodnění a opravu plotu.

Usnesení č. 9/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z
programu MMR na opravu hřbitova DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních
staveb a hřbitovů.

Hlasování č. 9.:

13-0-0

Usnesení č. 10/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z
programu MMR na rekonstrukci tenisového a víceúčelového hřiště DT 117d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Hlasování č. 10.:

13-0-0
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Bod č. 6.
Česká pošta
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

-

Ve čtvrtek 14.2.2019 se byli v prostorách bývalé pošty podívat vážní zájemci
z Moutnic o provozovnu pošty Partner. Shání zaměstnance do provozovny pošty. Jsou
osloveny 4 potencionální pracovnice.
Zájemci o poštu Partner by byli ve stávajících prostorech a za stávajících podmínek.
Coop Jednota zavádí služby – placení složenek, inkasa, výběr hotovosti.

Martina Valihrach – situace se musí řešit. Pokračuje se ve vyjednávání s Českou poštou, aby
si vzala poštu nazpět.
Kateřina Valihrachová – bylo by dobré, těm zájemcům o poštu Partner, navrhnout jiný
směr obchodu.
Jana Špánková – zdůraznila, že mohla v Krumvíři zůstat stávající pošta.
Jaroslav Komosný – manažer České pošty p. Bošanský oznámil, že už má zájemce o
provozování služeb pošty Partner a na základě tohoto se začalo jednat o
pronájmu prostor pro poštu Partner.
Zdeněk Burýšek – jaká je situace pošty Partner v okolních vesnicích? Je nelogické, aby Obec
dotovala ze státního rozpočtu Českou poštu, která je státním podnikem.
Zuzana Požárová – v podmínkách smlouvy s Českou poštou bylo, že pošta Partner musí být
otevřena alespoň 1h denně.
Jaroslav Komosný – jedná se o paradox. Teď může být pošta zavřená po celou dobu.
Ilona Jakubčíková – v Těšanech je také pošta Partner. Jsou tam dvě přepážky, ale vždy jen
jeden zaměstnanec. Jak jsou placeni?
Zuzana Požárová – jsou placeni podle počtu transakcí.
Pošta si stanovuje podmínky. Nesmí jít o střet zájmů (zásilkovna,
uloženka, atd. nelze!), protože nesmí provozovat stejné služby, které
poskytuje Česká pošta.
Kateřina Valihrachová – vznesla dotaz, zda Obec schválila, že se stávající Česká pošta zruší,
a bude tu pošta Partner?
Jaroslav Komosný – není v pravomoci Obce rozhodovat o zrušení pošty. Obec poskytla pouze
prostory poště Partner.
Jana Špánková – vznesla dotaz, zda by šlo udělat v prostorách pošty úpravy. Jde o vybavenost
obce.
Jaroslav Komosný – technicky to možné je.
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Bod č. 7.
Nabídka fi SOLICITE – Zpracování projektů kanalizačních přípojek v obci Krumvíř a
zajištění inženýrské činnosti
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

jde o nabídku fi SOLICITE na zpracování projektů kanalizačních přípojek. Nabízí
cenu za přípojku cca 2 000,- Kč s DPH. Jde asi o 450 ks přípojek. Obec Krumvíř by
přípojky zaplatila a lidé by si je od Obce odkupovali.

Martin Valihrach – proč nejsou přípojky v ceně projektu?
Jaroslav Komosný – nebylo to možné. Nelze čerpat z dotace.
Petra Hečová – je již podaná žádost o dotaci na ČOV?
Jaroslav Komosný – čeká se na vyjádření VaK Hodonín. Poté bude možné pokračovat.
Tomáš Vostřák – vznesl dotaz ohledně dodržení podmínek smlouvy s fi SOLICITE. Zda je
dílo splněno a zaplaceno? Ve smlouvě je uvedeno ukončení díla do
30.6.2018.
Jaroslav Komosný – kontaktuje fi SOLICITE. Pozve projektanty k vysvětlení postupu.
Martin Valihrach – cena za kanalizační přípojku je dobrá. Je tu riziko, že lidé si kanalizační
přípojky od Obce neodkoupí! Smlouva na zhotovení přípojek je?
Jaroslav Komosný – smlouva na zhotovení přípojek se bude schvalovat v zastupitelstvu.
Ing. Radim Heča – mělo by jít o výběrové řízení. Musí se vybrat z více nabídek.
Jaroslav Komosný – osloví alespoň 2 další projekční kanceláře na zhotovení kanalizačních
přípojek.

Usnesení č. 11/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fi SOLICITE – Zpracování projektů
kanalizačních přípojek v obci Krumvíř a zajištění inženýrské činnosti.

Hlasování č. 11.:

11-0-2
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Bod č. 8.
Nabídka fi SOLICITE – Zpracování projektu a zajištění inženýrské činnosti pro
společné povolení, „Rozšíření kanalizace pro odvod dešťových vod v souběhu
s plánovanými stokami splaškové kanalizace S-C a S-D“, za Humny
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

jde o nabídku fi SOLICITE na zpracování projektu na kanalizaci pro odvod dešťové
vody za Humny.

Jaroslav Komosný – osloví více firem k výběrovému řízení.
Bod č. 9.
Žádost o pořízení radaru na měření rychlosti vozidel
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

žádost podala p. Lenka Křížová, č. p. 209. Došlo k nárazu dodávky do domu p.
Křížové.
Byla podána Žádost o posouzení dopravní situace v obci Krumvíř na Odbor dopravy
Hustopeče.
Za účasti dopravní Policie, Správy a údržby silnic, Odboru dopravy se bude konat
schůze k navržení možných opatření na místě nehody.
Radar stojí asi 2 000 000,-Kč. Obsluhuje ho Policie ČR nebo Městská policie.

Martin Valihrach – nejúčinnější by byl úsekový radar.
Lenka Křížová – vznesla dotaz ohledně opravy silnice.
Jaroslav Komosný – oprava silnice je zatím v nedohlednu. Asi až bude hotová ČOV.
Usnesení č. 12/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce navrhuje zřízení radaru úsekového měření nebo umístění
semaforů reagujících na rychlost vozidel.

Bod č. 10.
Nabídka fi ENVIPARTNER, s.r.o. na projekt vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému (rozhlas) a digitálního povodňového plánu
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

jde o nabídku fi ENVIPARTNER, s.r.o. na projekt vybudování sítě varovného a
vyrozumívacího systému (rozhlas) a digitálního povodňového plánu. Jedná se o
bezdrátový systém rozhlasu. Baterie jsou napájeny z veřejného osvětlení. Byla by
podána žádost o dotaci. Získání až 70% dotace. Cena celkem je vyčíslena cca na
1 634 193,-Kč. Obec by doplatila cca 500 000,-Kč.

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně podání žádosti o dotaci.
Jaroslav Komosný – žádost o dotaci by se musela podat asi do měsíce.
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Petra Hečová – vznesla dotaz, kolik stojí provoz rozhlasu za rok.
Jaroslav Komosný – opravy stojí asi cca 50 000,-Kč/rok.
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz, kolik by byla cena servisu na nový rozhlas.
Jaroslav Komosný – každých pěl let je potřeba vyměnit baterie. Cena baterie je cca
500,-Kč/ks. Přesný počet baterií by byl určen až vypracováním projektu.
Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně veřejného osvětlení, zda jsou vypsány dotace, zda
E.on neplánuje nějaké práce v obci Krumvíř (např. vedení v zemi), aby
se vše udělalo při jednom.
Jaroslav Komosný – dotaci by bylo možné získat ve výši 50%. Obec má pasport stávajícího
osvětlení. Musel by se nechat zpracovat projekt a žádost by se podala
letos, ale realizace by byla možná až v roce 2020.
Plán prací E.onu zjistí.
Usnesení č. 13/19/Z 1
-

Zastupitelstvo obce se shodlo, že nový rozhlas zatím není potřeba. Upřednostní jiné
priority.

Dotazy, podněty a připomínky
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz ohledně nové výstavby Pod Kumstátem. Vprostřed silnice
je ostrůvek, jak je to v tomto místě s průjezdností? Stojí tam auta na
silnici. Jsou tam vytrhané obrubníky.
Jaroslav Komosný – u každého domu byla vybudována místa na stání vozidel. Silnice by měla
být průjezdná.
Martin Valihrach – upozornila na stále stojící auta v silnici na směr Brumovice. Zkusit
se s majiteli domluvit, aby vozidla na silnici neparkovali. Pokud domluva
nepomůže, bylo by dobré zavolat Policii ČR.
Parkování u kostela – kontejnery. Mají tam sklep Bečkovi, u sklepa jsou
palety s cihlami. Domluvit se s nimi, zda by místo neprodali. Mohly by se
posunout kontejnery a vybudovat tam parkování zhruba pro 6 aut.
Mgr. Ivana Lexová – informovala zastupitele ohledně dopravy u školy. U školy parkují rodiče
a nelze po silnici projet. Bylo by dobré tam dát značku zákaz zastavení.
Jaroslav Komosný – jde o porušení dopravních pravidel dle zákona. Byly by dobré nárazové
kontroly chybného parkování.
Zdeněk Burýšek – když se požádá na Policii ČR o pomoc z důvodu chybného parkování, tak
to řešit budou.
Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz ohledně zajištění obytné zóny v ulici Pod Kumstátem.
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Lukáš Kobylka – obytná zóna by mohla být ve všech vedlejších ulicích.
Jaroslav Komosný – zjistí řešení obytných zón na odboru dopravy.
Martin Valihrach – informoval se ohledně stavebních pozemků. Není zastánce rozšiřování
obec do polí. Zjištění případných stavebních pozemků.
Na novém hřbitově by bylo dobré natřít dřevěný kříž.
U kapličky byly suché břízy prořezány. Musí se tam vysadit nové stromy.
Mgr. Ivana Lexová – vznesla dotaz ohledně vysokých pařezů na evangelickém hřbitově. Zda
budou odstraněny a vysazené nové stromy.
Dále se informovala ohledně opravy chodníku na rohu pozemku p.
Vítězslava Valihracha naproti Hasičce.
Jaroslav Komosný – pařezy se odstraní. Nové stromy se tam vysazovat nebudou, škodí
pomníkům.
Opravu chodníku pourguje.

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 1. zasedání
Zastupitelstva obce ve 21:50 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta obce:

Lukáš Kobylka

………………………………

Petra Hečová

………………………………

Jaroslav Komosný

………………………………

Vyhotoveno dne: 21.2.2019
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