
1 

 

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

 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce 

 konané dne 10.3.2017 č. 2/2017                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 2. 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 1/2017 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 2. 

zasedání ZO. Navržené byly paní Ing. Lenka Kmeť a paní Mgr. Michaela Procházková, které 

vyslovily s návrhem souhlas. 

 

 

Usnesení č. 15/17/Z 2 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO paní 

Ing. Lenku Kmeť a paní Mgr. Michaelu Procházkovou. 

 

Hlasování č. 1:       11-0-0 

 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 16/17/Z 2 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 2. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – za účelem provozování poštovních 

služeb. 

2. Návrh smlouvy o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř (Rekonstrukce budovy 

Kina). 
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3. Různé. 

4. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       11-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – za účelem provozování poštovních 

služeb 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Podmínkou je provozování poštovních služeb. V případě ukončení provozování 

poštovních služeb, končí i smlouva o nájmu. Platba za nájem a energie zůstává ve 

stejné výši. Od čtvrtka 30.3.2017 bude pošta uzavřena a dojde k úpravám interiéru. 

Pošta Partner by měla fungovat od 3.4.2017 s kompletními poštovními službami jako 

do teď a delší otevírací dobou. 

 

Usnesení č. 17/17/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání – za 

účelem provozování poštovních služeb. 

 

Hlasování č. 3.:       11-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Návrh smlouvy o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř (Rekonstrukce budovy 

Kina) 

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 výběrové řízení na zhotovitele. Nabídku podaly firmy: 

• RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., Hodonín 3 547 512,-Kč 

• FCS s.r.o., Klobouky u Brna     3 963 809,-Kč 

• Stavby VANTO s.r.o., Kunovice    3 994 281,46Kč 

 

         Zúčastněné firmy všechny potřebné dokumenty v pořádku doložily. 

         Byla vybrána firma RENOVA stavební obchodní společnost s.r.o., Hodonín s nabídkou  

         výši 3 547 512,-Kč. Firma má dobré reference. 

 

Usnesení č. 18/17/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci: Víceúčelová budova Krumvíř 

(Rekonstrukce Kina) s firmou RENOVA stavební a obchodní společnost s. r. o., 

Hodonín. 

 

Hlasování č. 4.:  9-2-0 
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Bod č. 3. 

fi Energie pod kontrolou 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jedná se o firmu, která Obci Krumvíř a ZŠ a MŠ Krumvíř, dodávala elektrickou energii 

a plyn. Tato firma všechny odběratele převedla k fi Energie Pro, bez jejich vědomí. 

V měsících 1,2,3/2016 dodávala elektrickou energii fi Amper Market a plyn fi Energie 

Pro. Zálohy byly placeny fi Energii pod kontrolou. Fi Energie pod kontrolou dluží Obci 

Krumvíř 89 908,-Kč a ZŠ a MŠ Krumvíř 37 881,-. Smlouva byla na 4 roky. Fi Energie 

pro požaduje po Obci Krumvíř zaplacení za období od  1.1.2016 do 20.4.2016 ve výši 

68 261,22Kč za dodávku zemního plynu a za období od 20.1.2016 do 3.4.2016 ve výši 

54 036,94Kč za dodávku elektrické energie. Kdyby Obec Krumvíř zaplatila fi Energii 

Pro požadovanou (dlužnou) částku – uznala by sankční nároky vyplývající z původní 

uzavřené smlouvy s fi Energií pod kontrolou, kterou již Obec Krumvíř vypověděla. 

Právní zástupkyně fi Energie Pro zaslala Obci Krumvíř předžalobní upomínku. Tuto 

záležitost řeší JUDr. Andrýsek.  

 

 

Bod č. 4. 

Žádost p. Veselé Libuše o vykácení tújí na místním hřbitově 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Žádost p. Veselé Libuše o vykácení tújí na místním hřbitově. Stromy opadávají na 

hroby. Kořeny naruší hroby. Pod tuto žádost se podepsalo 9 občanů, kteří mají hroby 

v blízkosti tújí. Zahradník p. Pilát navrhl zakrácení tújí. 

 

Usnesení č. 19/17/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce navrhuje túje nezkracovat, ale zlikvidovat. Až kořeny začnou 

zvedat hroby, tak už bude pozdě. Pak se budou muset opravovat i hroby.     

 

 

Bod č. 5. 

Stav schodů na Kulturním domě Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Schody na Kulturním domě Krumvíř jsou v havarijním stavu. Ing. Klusáček Dalibor, 

statik, kontroloval stav schodů z vrchu i ze spodu. Zpracoval zprávu, předběžná cena 

rekonstrukce schodů je asi 900 000,-Kč. Pan starosta má domluvenou firmu na sondy 

(vrty) do betonu v jakém je stavu. Bude se řešit, zda zachovat schody stejného vzhledu 

nebo zda nezvolit jiné provedení.  

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

- Mgr. Michaela Procházková – vznesla dotaz ohledně nástavby školy. Zatím jsou dvě

     varianty – nad školou nebo nad jídelnou. Měla by  

rozhodnout Obec (zřizovatel). Která varianta by byla 

lepší musí posoudit projektant. 
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- paní Křížová Lenka – vznesla dotaz ohledně čističky, zda se bude realizovat tento rok. 

             Chtějí opravovat vjezd do domu.  

Do konce března bude hotová studie jaký typ čističky by byl    

nejvhodnější a kudy povede trasa potrubí. 

Chystá se oprava hlavní silnice. V místech široké silnice budou 

navrženy ostrůvky. 

 

 

- pan Valihrach Martin – vznesl dotaz ohledně úklidu okolo kontejnerů pod školou a  

třídění odpadu.  

Sběrný dvůr – zpracovává se projekt, aby vyhovoval žádosti o 

dotaci. 

Upozornil na stále ucpaný kanál u Keramičky. 

 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 2. zasedání  

Zastupitelstva obce ve  21:00 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Ing. Lenka Kmeť                    ………………………………                       

 

                              Mgr. Michaela Procházková  ………………………………

  

 

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

 
 

 

Vyhotoveno dne:  13.3.2017 

 


