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

 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce 

 konané dne 10.6.2015 č. 2/2015                                                              

 

  
 

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 1/2015 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. Navrženi byli pan Ing. František Foretník a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 11/15/Z 2 

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

Ing. Františka Foretníka a pana Martina Valihracha. 

 

Hlasování č.1:       10-0-0 

 

Bod č. II. 

Usnesení č. 12/15/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. Pověření zástupce obce ve věci pořízení nového územního plánu obce a jeho změn. 

2. Rozpočtové opatření č. 3. 

3. Účetní uzávěrka za rok 2014.   

4. Závěrečný účet obce za rok 2014.  

5. Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn zastupitelů. 

6. Smlouva o prodeji pozemku p. č. 1930/38 za účelem výstavby rodinného domu. 

7. Smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravského kraje na Kraj beze stínu. 

8. Závěr 
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- Informativní zprávy – Výměna pozemku, Oprava komunikace Pavel Putna  

- Dotazy, podněty a připomínky - Žádosti ZŠ, Žádost pana Tomáše Kratochvíla  

                                         

Hlasování č. 2.:      10-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Pověření zástupce obce ve věci pořízení nového územního plánu obce a jeho změn 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný  

 

- Zastupitelé navrhli jako zástupce obce ve věci pořízení nového územního plánu obce a 

jeho změn pana starostu Jaroslava Komosného 

 

Usnesení č. 13/15/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce obce ve věci pořízení nového územního 

plánu obce a jeho změn pana starostu Jaroslava Komosného 

 

Hlasování č. 3.:        10-0-0 

 

- v 19:20 hod. se dostavil zastupitel 

  

 

Bod č. 2. 

Rozpočtové opatření č. 3   

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 173 700,-Kč na 14 615 200,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 16 792 900,-Kč na 16 857 900,-Kč 

- Financování 2 242 700,-Kč 

 

Usnesení č. 14/15/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

 

Hlasování č. 4.:       11-0-0 

 

 

Bod č. 3. 

Účetní uzávěrka za rok 2014 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2014 

 

Usnesení č. 15/15/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014 

 

Hlasování č. 5.:       11-0-0 
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Bod č. 4. 

Závěrečný účet obce za rok 2014 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 s výhradou 

Zastupitelstvo obce stanovilo pro podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření 

k nápravě chyb a nedostatků Krajskému úřadu do 10 dnů od dne schválení 

závěrečného účtu za rok 2014 

 

Usnesení č. 16/15/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce stanovilo pro podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření 

k nápravě chyb a nedostatků Krajskému úřadu do 10 dnů od dne schválení 

závěrečného účtu za rok 2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou 

 

Hlasování č. 6.:        11-0-0 

 

Bod č. 5. 

Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn zastupitelů 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn zastupitelů. Jde 

o nové tabulky – navýšení asi o 3% s účinností od 1. června 2015 

 

Usnesení č. 17/15/Z 2 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o stanovení odměn 

zastupitelů s účinností od 1. června 2015 

 

Hlasování č. 7.: 11-0-0 

 

Bod č. 6. 

Smlouva o prodeji pozemku p. č. 1930/38 za účelem výstavby rodinného domu 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný  

 

- Pan Petr Zvonič žádá o koupi pozemku p. č. 1930/38 za účelem výstavby rodinného 

domu    

 

Usnesení č. 18/15/Z 2 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1930/38 panu Petru Zvoničovi za 

účelem výstavby rodinného domu s dodržením původní podmínky výstavby rodinného 

domu do 5 ti let a kupní cenou 350,- Kč/m
2
 

 

Hlasování č. 8.: 11-0-0 

 

Bod č. 7. 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „29. ročník 

folklórního festivalu Kraj beze stínu“ ve výši 74 000,-Kč  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 
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- Dotace 74 000,-Kč je poskytována na základě dotačního programu Podpora rozvoje v 

oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a musí být použita v souladu s právními 

předpisy, podmínkami smlouvy a Dotačním programem  

 

Usnesení č. 19/15/Z 2 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci 

„29. ročník folklórního festivalu Kraj beze stínu“ ve výši 74 000,-Kč, za podmínek 

návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

 

Hlasování č. 9.: 11-0-0 

 

 

Bod č. 8. 

Pan Tomáš Kratochvíl žádá o finanční dar 10 000,-Kč na westernové a vozatajské 

závody. 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Pan Tomáš Kratochvíl žádá o finanční dar 10 000,-Kč na westernové a vozatajské 

závody 

 

Usnesení č. 20/15/Z 2 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5 000,-Kč panu Tomášovi 

Kratochvílovi na westernové a vozatajské závody 

 

Hlasování č. 10.: 11-0-0 

 

 

Informativní zprávy 

 

- Pan starosta informoval zastupitele, že pan Pavel Putna č. p. 484 žádá o úpravu  

příjezdové komunikace p. č. 1448/1 ke hřbitovu. 

 

- Obec Krumvíř má zájem o koupi pozemku u hřbitova p. č. 245/1 o výměře 543 m
2
 od 

firmy BIBI LIFE, s.r.o.. Firma BIBI LIFE, s.r.o. má zájem o koupi pozemků p. č. 

334/1 o výměře 466 m2 a p. č. 1324/30 o výměře 2 420 m
2
 od Obce Krumvíř. Rozdíl 

výměr firma BIBI LIFE, s.r.o. doplatí 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

- Paní Ivana Lexová – ředitelka školy Krumvíř žádá o příspěvek na mzdové prostředky 

na půl úvazku učitelky ZŠ – asi 14.000,-Kč až 18.000,-Kč/měsíčně (škol.rok 

2015/2016). Pan starosta navrhl uhradit jen polovinu potřebných mzdových prostředků 

polovičního úvazku a další polovinu uhradí Základní a Mateřská škola Krumvíř 

z Krajských financí. V případě nutnosti, kdy nebudou mzdové finanční prostředky 

z Krajského úřadu dostačující,  obec Krumvíř poloviční úvazek učitelky dle přiložené 

žádosti ZŠ dofinancuje. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pana starosty 

  

Hlasování č. 11.: 11-0-0 
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- Martin Valihrach – zastupitel vznesl dotaz ohledně územního plánu Obce Krumvíř a  

        ohledně úpravy chodníku na Starém hřbitově ke kostelu Sv.  

        Bartoloměje 

 

 

 

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

Zastupitelstva obce ve  21.00 hodin. 

 

 

Ověřovatelé:        Ing. František Foretník     ………………………………                       

 

                              Martin Valihrach               ………………………………

  

 

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

 
 

 

Vyhotoveno dne:  11.6.2015 


