O b e c K r u m v í ř , Krumvíř č. 184, PSČ 69173
Zápis ze schůze Zastupitelstva obce
konané dne 20.4.2022 č. 1/2022

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 5/2021 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. Navrženy byly paní Mgr. Ilona Zárubová a paní Bc. Petra Winklerová, které
vyslovily s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/22/Z 1
Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání ZO paní
Mgr. Ilonu Zárubovou a paní Bc. Petru Winklerovou.
Hlasování č. 1:

13-0-0 (Pro-Proti-Zdržel se)

Bod č. II.
Usnesení č. 2/22/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. Smlouva č. 1190400167 o poskytnutí podpory ze SFŽP na výstavbu splaškové
kanalizace a ČOV.
2. Rozpočtové opatření č. 3.
3. Žádost manželů Stanislava a Miroslavy Hečových, Krumvíř č. 405 o odkoupení části
pozemku p. č. 1448/9 (37m2) dle geom. p. č. 1004-236/2021 parč. č. st. 810.
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4. Žádost paní Mgr. Ivany Lexové, Krumvíř č. 406 o odkoupení části pozemku p. č.
1448/9 (23m2) dle geom. p. č. 1004-236/2021 parč. č. st. 811.
5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/BBV/2816/2022-BBVM (poz. parc. č 80 a 2883).
6. Žádost občanů o odstranění symbolů hvězdy, srpu a kladiva z pomníku rudoarmějců u
ZŠ Krumvíř.
7. Žádost p. Jany Fibichové o vybudování odvodňovacího žlabu po celé délce vjezdu na
pozemek.
8. Různé.
9. Závěr.
Hlasování č. 2.:

13-0-0

Bod č. 1.
Smlouva č. 1190400167 o poskytnutí podpory ze SFŽP na výstavbu splaškové kanalizace
a ČOV
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

-

Jde o smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory na
investiční akci „Krumvíř – kanalizace a ČOV“ realizovanou v letech 2022 – 2024. Jde
o dotaci ve výši 85 268 973,49 Kč (podpora představuje 63,75% základu pro stanovení
podpory ve výši 133 755 252,54Kč).
Koncem dubna 2022 dojde k předání staveniště fi VHS Břeclav, s.r.o.

Tomáš Vostřák – došlo k nějakému krácení ohledně dozoru.
Jaroslav Komosný – udělali to tak u všech obcí, co si žádaly o podporu. Hlavní kritérium byla
cena. Jde o snížení cca 100 000,-Kč. Opakovat znovu výběrové řízení by
se prodražilo.
Mgr. Ilona Zárubová – kdo je za to zodpovědný?
Jaroslav Komosný – fi Dilucidum. Hodně záleží na tom hodnotiteli.
Martin Valihrach – díval se na smlouvu se SFŽP JUDr. Andrýsek?
Jaroslav Komosný – ano, díval. Jde o standardní smlouvu.
Tomáš Vostřák – na smlouvě není nic zvláštního.
Usnesení č. 3/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1190400167 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR Obci Krumvíř na akci „Krumvíř – kanalizace a ČOV“.

Hlasování č. 3.:

13-0-0
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Bod č. 2.
Rozpočtové opatření č. 3
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Rozpočtové příjmy se zvyšují z 19 795 100,-Kč na 19 876 300,-Kč
Rozpočtové výdaje se zvyšují z 51 060 700,-Kč na 86 937 700,-Kč
Financování je 67 061 400,-Kč.

-

Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř žádá o finanční příspěvek 15 000,-Kč na pořádání
akce Dětského dne 4.6.2022. Pořádat akci budou spolu se ZŠ Krumvíř.

Bc. Petra Winklerová – tentokrát nechtějí finanční příspěvek použít na odměny pro děti, ale
na zapůjčení nafukovacích atrakcí pro děti.
Jaroslav Komosný – daňový doklad bude vystaven na Obec Krumvíř k proplacení.
Příspěvky pro místní organizace na rok 2022
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
Žádosti o příspěvky pro místní organizace:
- DFS Pantlička Krumvíř, z.s. – 20 000,-Kč
- Římskokatolická farnost Krumvíř – 820 000,-Kč
Bc. Petra Winklerová – DFS Pantlička chce obnovit činnost?
Petr Svoboda – ano, od září. Příspěvek chtějí použít na nákup krojů a na organizaci dětského
odpoledne.
Martin Valihrach – ve věži kostela sv. Bartoloměje bude vyměněna dubová zvonová stolice a
zavěšení zvonů, renovace zvonů a výměna žaluziových oken ve zvonici.
Celková cena bude ještě asi o cca 100 000,- vyšší. Dofinancuje farnost +
dotace z JmK. Zvonová stolice je již hotová, zvony renovuje zvonař a
výměna žaluziových oken proběhne během příštího týdne. Příspěvek
nečerpala farnost 3 roky. (3x 190 000,-Kč) + 250 000,-Kč dotace z JMK.
Tomáš Vostřák – navrhuje určité úpravy ve Veřejnoprávních smlouvách o poskytování
příspěvků místním organizacím. Žádá o zaslání e-mailem Mgr. Iloně
Zárubové k pročtení a úpravě.
Usnesení č. 4/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a DFS
Pantličkou Krumvíř, z.s. na částku 20 000,-Kč bez vyúčtování.

Hlasování č. 4.:

13-0-0

Usnesení č. 5/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a
Římskokatolickou farností Krumvíř na částku 820 000,-Kč.

Hlasování č. 5.:

13-0-0
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Usnesení č. 6/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

Hlasování č. 6.:

13-0-0

Bod č. 3.
Žádost manželů Stanislava a Miroslavy Hečových, Krumvíř č. 405 o odkoupení části
pozemku p. č. 1448/9 (37 m2) dle geom. p. č. 1004-236/2021 parč. č. st. 810
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o žádost manželů Stanislava a Miroslavy Hečových, Krumvíř č. p. 405 o koupi
části pozemku p. č. 1448/9 a to pozemku p. č. st. 810 o výměře 37 m2 dle geom. p. č.
1004-236/2021 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o
pozemek pod jejich domem. Za cenu 330,-Kč/m2 + DPH. Protože Obec Krumvíř je
plátce DPH.

Mgr. Ondřej Luskač – existuje nějaké tabulka cen pozemků?
Mgr. Ilona Zárubová – navrhuje možnost zohlednění inflace a vývoje cen pozemků u
podobných případů.
Zdeněk Luskač – ponechal by cenu 330,-Kč/m2.
Jaroslav Komosný – klasická Kupní smlouva s cenou 330,-Kč/m2 + DPH.
Usnesení č. 7/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a manžely
Stanislavem a Miroslavou Hečovými, Krumvíř č. p. 405 na prodej části pozemku p. č.
1448/9 a to pozemku p. č. st. 810 o výměře 37 m2 za cenu 330,-Kč/m2 + DPH v k. ú.
Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů.

Hlasování č. 7.:

13-0-0

Bod č. 4
Žádost paní Mgr. Ivany Lexové, Krumvíř č. 406 o odkoupení části pozemku p. č. 1448/9
(23m2) dle geom. p. č. 1004-236/2021 parč. č. st. 811
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o žádost paní Mgr. Ivany Lexové, Krumvíř č. p. 406 o koupi části pozemku p. č.
1448/9 a to pozemku p. č. st. 811 o výměře 23 m2 dle geom. p. č. 1004-236/2021 v k.
ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o pozemek pod
domem. Za cenu 330,-Kč/m2 + DPH.

4

Usnesení č. 8/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a paní Mgr. Ivanou
Lexovou, Krumvíř č. p. 406 na prodej části pozemku p. č. 1448/9 a to pozemku p. č.
st. 811 o výměře 23 m2 za cenu 330,-Kč/m2 + DPH v k. ú. Krumvíř za účelem
narovnání vlastnických vztahů.

Hlasování č. 8.:

13-0-0

Bod č. 5
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
UZSVM/BBV/2816/2022-BBVM (poz. parc. č 80 a 2883)
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o bezúplatný převod vlastnického práva mezi Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a Obcí Krumvíř pozemků p. č. 80 a 2883 (chodník a schody do
kostela).

Usnesení č. 9/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. UZSVM/BBV/2816/2022-BBVM mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Krumvíř pozemků p. č. 80 a 2883.

Hlasování č. 9.:

13-0-0

Bod č. 6
Žádost občanů o odstranění symbolů hvězdy, srpu a kladiva z pomníku rudoarmějců u
ZŠ Krumvíř
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

Jde o žádost občanů Krumvíře o odstranění symbolů hvězdy, srpu a kladiva z pomníku
rudoarmějců u ZŠ Krumvíř. Z důvodu agresivní invaze na Ukrajinu.

Jaroslav Komosný – památník byl po jeho poškození opraven.
Josef Valihrach – není proti opravě památníku. Jde o překrytí nebo odstranění symbolů.
Pavel Samek – jde o prolhaný ruský systém.
Josef Valihrach, Pavel Samek – pokud bude překrytí nebo odstranění symbolů finančně
nákladné, jsou ochotni přispět. Neřešit to sáhodlouze přes
úřady.
Mgr. Ilona Zárubová – uvažuje o smyslu ponechání symbolů z historického hlediska.
Tomáš Vostřák – kdy byl památník postaven? Je za odstranění symbolů.
Jaroslav Komosný – neví, pravděpodobně v 50. letech. Koho je pozemek, toho je památník.
Martin Valihrach – zaplatila se oprava, můžou se symboly zadělat.
Jaroslav Komosný – kontaktuje kameníka, jakým způsobem by se to dalo provést.
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Usnesení č. 10/22/Z 1
-

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost občanů o odstranění symbolů hvězdy, srpu a
kladiva z pomníku u ZŠ Krumvíř.

Hlasování č. 10.:

11-0-2

Bod č. 7
Žádost p. Jany Fibichové o vybudování odvodňovacího žlabu po celé délce vjezdu na
pozemek
Materiály uvedl Jaroslav Komosný
-

jde o vybudování odvodňovacího žlabu u pozemku p. Jany Fibichové.

Jana Fibichová – při silných dešťových srážkách dochází k vtékání vody z obecní komunikace
na pozemek a dochází k podmáčení půdy. Vlivem nové výstavby jsme
utopeni.
Jaroslav Komosný – dojde k zaměření geodetem. Poté se rozhodne, kam voda teče.
Odvodňovací žlab by se vybudoval u obrubníku, pokud bude silnice
spádovaná směrem k pozemku (zahradě).
Dotazy, podněty a připomínky
Jaroslav Komosný - pozemek č. 494/41 po p. Kajfošové bude nabídnut k prodeji dalším
zájemcům. Bude využito pravidlo nejvyšší ceny – obálkovou metodou ze
zájemců s trvalým bydlištěm v obci Krumvíř.
Petr Svoboda – auto p. Tretterové stojí trvale na parkovišti u Jednoty. Pravděpodobně
nepojízdné.
Jaroslav Komosný – řekne p. Tretterové, aby auto z parkoviště odtáhla.
Martin Valihrach – fi VHS bude mít u kapličky nějakou základnu? Je tam umístěna buňka.
Kdy se začne se stavbou ČOV?
Jaroslav Komosný – E.ON tam staví trafostanici. Předání staveniště je 29.4.2022. Začnou
na více místech. Vždy dají vědět dopředu.
Mgr. Ilona Zárubová – bylo by dobré sestavit nějaký harmonogram prací pro občany, jak
bude výstavba probíhat.
Ing. Miroslav Ledahudec – vznesl dotaz ohledně zametání Multikárou. Bylo by dobré vyhlásit
dopředu, že se bude zametat. Aby občané přeparkovali auta.
Petr Svoboda – zametá se Multikárou?
Jaroslav Komosný – ano, zametá se. Vyhlásí se to.
Pavel Samek – má Multikára kropení? Hrozně se práší.
Jaroslav Komosný – když se prach moc pokropí, utvoří se bláto a to se pak nezamete.
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Martin Valihrach – vznesl dotaz, zda se budou letos řešit komáři. Zkusit se zeptat, co by se
mohlo udělat.
Jaroslav Komosný – používá se prostředek VectoBac – bio. Používá se na ničení larev ve
stojatých vodách. Aplikace je složitá.
Stříkání komárů nepovolí životní prostředí. Postřikem by se zlikvidoval
ostatní hmyz.
Jaroslav Komosný – informoval zastupitele, že letos z Úřadu práce nebude nikdo zaměstnán
na VPP. Není kdo. Nemůžou to být opakovaně ti stejní.
Shodou okolností se ozval p. Haman z Velkých Hostěrádek. Byl by
zaměstnán na úpravu zeleně.
Martin Valihrach – bylo by dobré zalít stromky, když je takové sucho.
Jana Fibichová – kdy bude opraven ten vjezd u našeho a kdo to bude dělat? Kolik to bude
stát?
Jaroslav Komosný – měla to dělat fi Renova, ale vypověděla to. Dali nabídky fi Prachař, FCS.
Byl vybrán fi Prachař. Cena je asi 144 000,-Kč.
Josef Valihrach – vznesl dotaz ohledně pozemkových úprav.
Jaroslav Komosný – teď to bylo trochu zbržděné Covidem. Do září 2022 by mělo proběhnout
jednání s vlastníky.
Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 1. zasedání
Zastupitelstva obce ve 20:40 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta obce:

Mgr. Ilona Zárubová

………………………………

Bc. Petra Winklerová

………………………………

Jaroslav Komosný

………………………………

Vyhotoveno dne: 21.4.2022
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