
       
      O b e c  K r u m v í ř ,  Krumvíř č. 184, PSČ 69173 

 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce 

 konané dne 28.11.2014 č. 5/2014                                                              

 

  

  
Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce 

(dále jen „ZO“) ve 20.00 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.1 

Technický bod 

 

Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Šoršová 

 

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 4/2014 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 5. 

zasedání ZO. Navrženi byli paní Dana Hečová a pan Zdeněk Miklík, kteří vyslovili s návrhem 

souhlas. 

 

 

Usnesení č. 34/14/Z 5 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání ZO paní 

Danu Hečovou a pana Zdeňka Miklíka. 

 

Hlasování č.1:       15-0-0 

 

 

Usnesení č. 35/14/Z 5  

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 5.zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

1.  Technický bod (zapisovatelka, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu    

 5.zasedání Zastupitelstva Obce Krumvíř) 

2.  Rozpočtové opatření č.5 

3.  Pověření rady obce prováděním rozpočtových opatření v závazných ukazatelích a    

 nezbytných opatření k přijetí dotací.    

4.    Stanovení odměn členů zastupitelstva obce dle zák. 128/2000 Sb.    

       5.    Inventarizace majetku Obce Krumvíř za rok 2014 

6.    Schválení možnosti uzavírání sňatků v obci Krumvíř 

7.    Smlouva č. 10080056 o poskytnutí podpory ze SFŽP 



 

- Informativní zprávy  

- Dotazy, podněty a připomínky                                    

 

Hlasování č.2:      15-0-0 

 

Bod č.2 

Rozpočtové opatření č.5 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz.příloha č.3 -  rozpis jednotlivých příjmů a výdajů) 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 590 000,-Kč  na  18.668 000,-Kč 

- Rozpočtové výdaje zůstávají ve stejné výši  21 944 400,-Kč   

- Financování    3 276 400,-Kč 

 

 

Usnesení č. 36/14/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5 

 

Hlasování č.3:        15-0-0 

 

 

Bod č.3 

Pověření rady obce prováděním rozpočtových opatření v závazných ukazatelích a 

nezbytných opatření k přijetí dotací.    

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Usnesení č. 37/14/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Krumvíř k provádění rozpočtových opatření 

v závazných ukazatelích - paragraf  ve výši do 50.000,-Kč a nezbytných opatření k 

přijetí dotací 

 

Hlasování č.4:       15-0-0 

 

Bod č.4 

Stanovení odměn členů zastupitelstva obce dle zák. 128/2000 Sb.    

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- schválení odměn členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 459/2013 ze dne 

18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů 

- zastupitelé navrhli, aby odměny byly vypláceny jen Radě obce 
- odměny budou vypláceny ode dne účinnosti nařízení, tj. od 1.prosince 2014 

- viz. příloha č.2  

 
Usnesení č. 38/14/Z 5 

 

 



- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 

459/2013 ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů 
 

Hlasování č.5:       13-0-2 

 

Bod č.5 

Inventarizace majetku Obce Krumvíř za rok 2014 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Pan starosta navrhnul: 
- INVENTARIZAČNÍ KOMISE: 

Předseda:  Ing. František Foretník 
 

- Členové Hlavní inventarizační komise: 
- Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková 
- Dílčí inventarizační komise DIK: 

Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach, Mgr.Ivana Lexová 
               Kino:   Lenka Kmeť, Jaroslav Komosný 
               Hasiči:  Ing.Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček 

Kulturní dům a objekt na stadioně:  Mgr. Michaela Procházková, Jarmila Šišáková 
Obecní úřad a knihovna:  Zdeněk Luskač, Alena Šidlíková, Lucie Šoršová 

               Místní hospodářství:  Jaroslav Hrabec, Stanislav Hrnčíř 
 
Členové všech komisí budou informováni o postupech při provádění fyzické a dokladové inventury a 
vyplňování dokumentace k inventarizaci. Proškolení proběhne v budově obecního úřadu dne 
29.12.2014. Člen inventarizační komise zde podepíše doklad o proškolení a podpisový vzor. 

 

- Viz. příloha „Příkaz starosty obce č.1“ 

 

Usnesení č. 39/14/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Krumvíř za rok 2014 

 

Hlasování č.6:        15-0-0 

 

Bod č.6 

Schválení možnosti uzavírání sňatků v obci Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- zastupitelé navrhli, aby možnost uzavírání sňatků v naší obci byla. Na kulturním 

programu se budou podílet žadatelé.  

 

Usnesení č. 40/14/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje možnost uzavírání sňatků v obci Krumvíř 

 

 Hlasování č.7:       15-0-0 

 

 

 



Bod č.7 

Smlouva č. 10080056 o poskytnutí podpory ze SFŽP a ERDF 

 

- podpora, kterou se zabývá tato smlouva, je poskytována v rámci Operačního programu 

Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), Prioritní osa 6- Zlepšování stavu přírody a 

krajiny (ERDF, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

Podkladem pro její poskytnutí je žádost příjemce podpory, akceptovaná fondem dne 

3.9.2010 

- Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 14.798,15 Kč výhradně 

na akci „Regenerace urbanizované krajiny obce Krumvíř“ 

- Dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta 

rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají byt kryty 

prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o 

poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D122001737 a bude činit maximálně 

207.174,10 Kč. 

 

Usnesení č. 41/14/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace ve výši 14.798,15 Kč ze SFŽP 

a 207 174,10 Kč z ERDF 

 

Hlasování č.8:       15-0-0 

 

Informativní zprávy 

 

- pan starosta vyzval zastupitele ke schválení kulturní komise – kulturní komise nebyla 

schválena 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

- paní Michaela Procházková se informovala ve věci chodníku v části obce 

„Chaloupky“ a výtahu na OÚ 

- pan Martin Valihrach se informoval ve věci mokřadů v obci Krumvíř , vybagrování 

potoka a sepsání petice 

- pan Ladislav Foretník se informoval ve věci kina a jeho dalším provozování 

- paní Dana hečová se informovala ve věci kurtů a jejich opravy 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 5. zasedání  

Zastupitelstva obce ve  21.40 hodin. 

 

Ověřovatelé:        Dana Hečová           ….….………………………  

 

                              Zdeněk Miklík         ………………….……..…..  

 

 

Starosta obce:      Jaroslav Komosný              .…………………………… 

 
Vyhotoveno dne: 3.12.2014 


