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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 18.12.2017 č. 6/2017                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 6. 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 5/2017 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 6. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Ing. Zdeněk Miklík a paní Mgr. Michaela Procházková, kteří 

vyslovili s návrhem souhlas. 

 

 

Usnesení č. 51/17/Z 6 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání ZO pana 

Ing. Zdeňka Miklíka a paní Mgr. Michaelu Procházkovou. 

 

Hlasování č. 1:       10-0-0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 52/17/Z 6 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 6. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Zrušení směrnice č. 1/2007 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“. 

2. Schválení směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“. 

3. Inventury obecního majetku 2017 – složení inventurních komisí. 

4. „Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče. 

5. Stanovisko ZO ve věci železniční trati Čejč – Uhřice u Kyjova. 
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6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o, Heinemannova 2695/6, Praha 

6 160 00 – kanalizace a ČOV. 

7. Rozpočtový výhled obce 2019-2021. 

8. Rozpočet obce na rok 2018.. 

9. Žádost p. Milana Jakubčíka o prodloužení 5 leté lhůty zkolaudovat RD dle Smlouvy a 

o schválení povolení na parcelách 1930/33, 1930/34 postavit dvojdomek. Stanovisko 

pro Stavební úřad. 

10. Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny, týkající se 

doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (žáků stravujících se v době vedlejších 

prázdnin). 

 

Hlasování č. 2.:       10-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Zrušení směrnice č. 1/2007 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o starou směrnici. Musí se aktualizovat. Změna zákona. 

 

Usnesení č. 53/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení směrnice č. 1/2007 pro zadávání veřejných 

zakázek „malého rozsahu“. 

 

Hlasování č. 3.:       10-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Schválení směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o aktualizaci směrnice č. 1/2007 pro zadávání veřejných zakázek „malého 

rozsahu“. Změna zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

 

Usnesení č. 54/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek 

„malého rozsahu“. 

 

Hlasování č. 4.:  10-0-0 

 

 

Bod č. 3. 

Inventury obecního majetku 2017 – složení inventurních komosí 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Pan starosta navrhl: 
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- INVENTARIZAČNÍ KOMISE: 

Předseda: Ing. František Foretník 

Členové inventarizační komise: 

- Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková 

- Dílčí inventarizační komise DIK: 

Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach, Mgr. Ivana Lexová 

Obecní úřad, knihovna a kino: Zdeněk Luskač, Alena Šidlíková, Jana Komosná 

Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, Ondřej Němeček 

Kulturní dům a objekt na stadioně: Mgr. Michaela Procházková, Romana Boháčová 

Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Stanislav Hrnčíř 

 

Usnesení č. 55/17/Z 6 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce Krumvíř za rok 2017. 

 

Hlasování č. 5.: 10-0-0 

 

 

Bod č. 4. 

„Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče. Musí být schválený, 

aby se dalo žádat o dotace. 

 

Usnesení č. 56/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje dokument ″Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 

pro ORP Hustopeče″, zpracovaný v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na 

území ORP Hustopeče, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0002999. 

 

Hlasování č. 6.: 10-0-0 

 

v 19:20h se dostavil zastupitel 

 

 

Bod č. 5. 

Stanovisko ZO ve věci železniční trati Čejč – Uhřice u Kyjova 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ždánicko podporuje další rozšíření stávající 

cyklostezky Ždánicko, na zrušeném úseku trati „Uhřice u Kyjova – Ždánice, také na 

území dalších obcí na současné místní dráze Čejč – Uhřice u Kyjova. Zajímá je 

stanovisko a případná podpora obcí a měst jejichž územími tato dráha vede (Klobouky u 

Brna, Kašnice, Krumvíř, Kobylí, Terezín a Čejč). 
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Usnesení č. 57/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce podporuje další kroky ke zrušení místní dráhy Čejč – Uhřice u 

Kyjova a využití pozemků po trase dráhy k novému atraktivnímu turistickému projektu 

vedoucí k rozvoji tohoto území, například vybudování cyklostezky. 

 

Hlasování č. 7.: 11-0-0 

 

 

Bod č. 6. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o. – kanalizace a ČOV 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Ke dni 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona, která zavádí mimojiné 

společné územní a stavební řízení. Ze zákonné úpravy vyplývá, že společné územní a 

stavební řízení bude v souhrnu administrativně méně náročné. Fi SOLICITE s.r.o.  bude 

postupovat dále v tomto projektu cestou společného územního a stavebního řízení, v 

důsledku čehož bude schopna docílit finanční úsporu. Termín plnění je stanoven na 

30.6.2018. Nová cena za PRVKÚK je 1 986 250,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 58/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu zjištěním informací ohledně: rozfázování 

plateb fi SOLICITE s.r.o., odkud se budou žádat dotace na ČOV, když ne ze SFŽP, 

délka platnosti stavebního povolení a posouzení výhodnosti dle vypracované studie. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOLICITE s.r.o. – kanalizace a ČOV bude 

projednán na příštím zasedání ZO dne 29.12.2017. 

 

 

Bod č. 7. 

Rozpočtový výhled obce 2019 – 2021  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtového výhledu obce 2019 – 2021 by zveřejněn na úřední desce a 

elektronické úřední desce dne 30.11.2017. Viz. příloha zápisu. 

 

Usnesení č. 59/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled obce 2019-2021. 

 

Hlasování č. 8.: 11-0-0 

 

 

Bod č. 8. 

Rozpočet obce na rok 2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické 

úřední desce dne 30.11.2017.  
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Byla přidána: 

• položka 4371 Raná péče a soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi částka 8 803,-Kč 

 

 

- Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2018 tedy činí 22 876 903,- Kč, celkové 

příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2018 tedy činí 14 507 400,- Kč a Financování 

8 369 503,- Kč. Viz. příloha zápisu. 

 

Usnesení č. 60/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2018. 

 

Hlasování č. 9.: 11-0-0 

 

 

Příspěvky pro místní organizace na rok 2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Žádosti o příspěvky pro místní organizace: 

- Svaz tělesně postižených – 3 200,- Kč 

- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,- Kč 

- DIAKONIE ČCE – středisko BETLÉM – 15 000,- Kč 

- Myslivecké sdružení HUBERT – 55 000,- Kč 

- ČZS sdružení vinařů Krumvíř – 25 000,-Kč 

- TJ Sokol Krumvíř – 390 000,- Kč 

- Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč 

- Dotyk – služby autistům, rady rodičům – 8 803,-Kč 

 

Usnesení č. 61/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Svazem 

tělesně postižených na částku 3 200,-Kč 

 

Hlasování č. 10.: 11-0-0 

 

 

Usnesení č. 62/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základní 

uměleckou školou Klobouky u Brna, příspěvkovou organizací na částku 10 000,-Kč 

 

Hlasování č. 11.: 11-0-0 

 

 

Usnesení č. 63/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Diakonií 

ČCE – středisko Betlém na částku 15 000,-Kč 

 

Hlasování č. 12.: 11-0-0 
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Usnesení č. 64/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 

Mysliveckým sdružením HUBERT na částku 55 000,-Kč 

 

Hlasování č. 13.: 11-0-0 

 

 

Usnesení č. 65/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a TJ Sokol 

Krumvíř na částku 390 000,-Kč 

 

Hlasování č. 14.: 11-0-0 

 

 

Usnesení č. 66/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Spolkem 

pro muzeum na částku 50 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 15.: 11-0-0 

 

 

Usnesení č. 67/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Českým 

zahrádkářským svazem sdružení vinařů Krumvíř na částku 25 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 16.: 11-0-0 

 

Usnesení č. 68/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a firmou 

Dotyk na částku 8 803,-Kč. 

 

Hlasování č. 17.: 11-0-0 

 

 

Bod č. 9. 

Žádost p. Milana Jakubčíka o prodloužení 5-leté lhůty zkolaudovat RD dle Smlouvy a o 

schválení povolení na parcelách 1930/33, 1930/34 postavit dvojdomek. Stanovisko pro 

Stavební úřad. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Milana Jakubčíka o prodloužení 5-leté lhůty zkolaudovat RD dle 

Smlouvy a o schválení povolení na parcelách 1930/33, 1930/34 postavit dvojdomek. 

Potřebuje stanovisko pro Stavební úřad. 
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Usnesení č. 69/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje p. Milanu Jakubčíkovi prodloužení lhůty zkolaudovat RD 

od skončení smlouvy o 3 roky a postavení dvojdomku na stavebních parcelách 1930/33, 

1930/34. 

 

Hlasování č. 18.: 11-0-0 

 

 

Bod č. 10. 

Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny, týkající se 

doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (žáků stravujících se v době vedlejších 

prázdnin, zaměstnanců a žáků první den nemoci) 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

- Jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině, týkající se 

doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (žáků stravujících se v době vedlejších 

prázdnin, zaměstnanců a žáků první den nemoci). Živnost na hostinskou činnost bude 

obnovena. V účetnictví se bude účtovat o doplňkové činnosti. 

 

Usnesení č. 70/17/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní a Mateřské 

školy Krumvíř, týkající se doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (žáků 

stravujících se v době vedlejších prázdnin, zaměstnanců a žáků první den nemoci), 

v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování č. 19.: 11-0-0 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Jaroslav Komosný – informoval zastupitele o situaci s fi Energie Pro. Fi Energie pod  

          kontrolou zkrachovala a převedla Obec Krumvíř k fi Energii Pro.  

          Firma si nárokuje podmínky dle smlouvy s Energií pod kontrolou. Jde o 

          ušlý zisk. Napletla se do toho i fi Amper Market. Situace se vyšetřuje a 

          je v rukou právníků. 

 

 

Mgr. Michaela Procházková – informovala se na přesunutí značky Krumvíř směr Bohumilice. 

       Pan starosta o přesunutí již žádal.  

 

 

Karel Dočkal – upozornil na dodělání chodníku do sklepů k č. p. 133.  

    Zastupitelé pověřili doděláním chodníku pracovníky Obce Krumvíř.  
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Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 6. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 21:25 hodin. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Ing. Zdeněk Miklík                ………………………………                       

 

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

  

 

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

 
 

 

Vyhotoveno dne:  20.12.2017 


