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

 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce 

 konané dne 4.11.2014 č. 4/2014                                                              

 

  

  
Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. 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 3/2014 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 4. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Ladislav Foretník a pan Libor Vytrhlík, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

 

Usnesení č. 23/14/Z 4 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání ZO pana 

Ladislava Foretníka a pana Libora Vytrhlíka. 

 

Hlasování č.1:       15-0-0 

 

 

Usnesení č. 24/14/Z 4  

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 4.zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

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

 4.zasedání Zastupitelstva Obce Krumvíř) 

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise 

3. Kontrola osvědčení o zvolení   

4.   Složení slibu členů zastupitelstva obce    

5.   Volba starosty, zástupce starosty a členů rady obce    

6.   Volba finančního výboru   

7.   Volba kontrolního výboru   

8.   Schválení přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí   



 

- Informativní zprávy  

- Dotazy, podněty a připomínky                                    

 

 

Hlasování č.2:      15-0-0 

 

 

Bod č.2 

Volba mandátové, volební a návrhové komise 

 

 

- Pan starosta přednesl návrh na složení komisí: 

 

Mandátová, volební a návrhová komise:  předsedkyně – Lenka Kmeť 

                                                                       člen – František Foretník 

                                                                       člen – Martin Valihrach 

 

Usnesení č. 25/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje mandátovou, volební a návrhovou komisi. 

 

Hlasování č.3:        15-0-0 

 

 

Bod č.3 

Kontrola osvědčení o zvolení   

 

- Pan Zdeněk Luskač provedl ověření platnosti voleb členů zastupitelstva ( kontrolu 

osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem ) a podal zprávu o výsledku voleb. 

V seznamu bylo zapsáno 962 voličů, bylo vydáno 574 obálek, odevzdaných platných 

obálek bylo 574. Z patnáctičlenného zastupitelstva bylo zvoleno 11 členů ze Sdružení 

nezávislých kandidátů, 3 členové ze Sdružení KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, 1 člen 

z KSČM  

- Proti hlasování ani proti výsledkům voleb nebyly podány námitky k soudu pro jejich 

neplatnost 

 

 

Bod č.4 

Složení slibu členů zastupitelstva obce    

 

- Pan starosta vyzval pana Ondřeje Luskače k přečtení textu slibu zastupitelů obce. Po 

pronesení slova „ slibuji „ všichni členové zastupitelstva potvrdili slib podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č.5 

Volba starosty, zástupce starosty a členů rady obce 

 

- volba starosty:                                  návrh 

Sdružení nezávislých kandidátů        Jaroslav Komosný 

KSČM                                                Jaroslav Komosný 

KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti        Jaroslav Komosný         

 

Usnesení č. 26/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje starostu Jaroslava Komosného. 

 

Hlasování č.4:        14-0-1 

 

 

- volba zástupce starosty 

            Sdružení nezávislých kandidátů        Jaroslav Hrabec 

            KSČM                                                Jaroslav Hrabec 

            KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti        Jaroslav Hrabec         

 

Usnesení č. 27/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce starosty Jaroslava Hrabce. 

 

Hlasování č.5:        14-0-1 

 

 

- první radní: 

Sdružení nezávislých kandidátů          Ondřej Luskač 

            KSČM                                                  Ondřej Luskač 

            KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti          Ondřej Luskač         

 

Usnesení č. 28/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje prvního radního Ondřeje Luskače. 

 

Hlasování č.6:        14-0-1 

 

 

- druhý radní: 

            Sdružení nezávislých kandidátů          Miroslav Ledahudec 

            KSČM                                                  Miroslav Ledahudec 

            KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti          Miroslav Ledahudec       

 

Usnesení č. 29/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje druhého radního Miroslava Ledahudce. 

 

Hlasování č.7:        14-0-1 

 



- třetí radní:                      
            Sdružení nezávislých kandidátů          Michaela Procházková  

            KSČM                                                  Michaela Procházková 

            KDÚ-ČSL a nezávislí kandidáti          Michaela Procházková 

 

Usnesení č. 30/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje třetí radní Michaelu Procházkovou. 

 

Hlasování č.8:        14-0-1 

 

 

 

STAROSTA:                                                          Jaroslav Komosný                   

ZÁSTUPCE STAROSTY:                                    Jaroslav Hrabec 

1.RADNÍ                                                                 Ondřej Luskač 

2.RADNÍ                                                                 Miroslav Ledahudec 

3.RADNÍ                                                                 Michaela Procházková 

 

 

 

Bod č.6 

Volba finančního výboru   

 

Pan starosta přednesl návrh na složení finančního výboru: 

- předsedkyně: Dana Hečová 

- člen: Tomáš Vostřák 

- člen: Lenka Kmeť 

 

Usnesení č. 31/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje složení finančního výboru. 

 

 Hlasování č.9:       15-0-0 

 

 

Bod č.7 

Volba kontrolního výboru   

 

Pan starosta přednesl návrh na složení kontrolního výboru: 

- předseda: Zdeněk Miklík   

- člen: Martin Valihrach 

- člen: František Foretník 

 

Usnesení č. 32/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje složení kontrolního výboru:  

 

Hlasování č.10:       15-0-0 

 



Bod č.8 

Schválení přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí   

 

- Obec Krumvíř obdržela rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí 

dotace ze dne 21.10.2014 na realizaci akce „Snížení prašnosti na území obce 

Krumvíř“  

- Celkové výdaje: 4.593 860,50 Kč, podpora z Min.živ.prostředí:  3.853 970,50 Kč 

 

 

Usnesení č. 33/14/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na 

realizaci akce „Snížení prašnosti na území obce Krumvíř“ 

 

Hlasování č.11:       15-0-0 

 

 

Informativní zprávy 

 

- pan starosta informovat zastupitele, že na příštím zasedání Z.O. je potřeba schválit 

kulturní komisi 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

- paní Michaela Procházková – zastupitelka se informovala ve věci vybagrování potoka 

a výměny žárovek u veřejného osvětlení v ulici „Pod Humny“ 

- pan Martin Valihrach – zastupitel požádal o zasílání podkladů k zasedání 

Zastupitelstva obce všem zastupitelům na jejich e.mailové adresy 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 4. zasedání  

Zastupitelstva obce ve  20.32 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Ladislav Foretník           ….….………………………  

 

 

        

                              Libor Vytrhlík        ………………….……..…..  

 

 

 

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

 

 
Vyhotoveno dne: 14.11.2014 


