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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 21.2.2017 č. 1/2017                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 1. 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 5/2016 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 1. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Libor Vytrhlík a paní Dana Hečová, kteří vyslovili s návrhem 

souhlas. 

 

 

Usnesení č. 1/17/Z 1 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání ZO pana 

Libora Vytrhlíka a paní Danu Hečovou. 

 

Hlasování č. 1:       13-0-0 

 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 2/17/Z 1 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 1. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Směrnice o cestovních náhradách – aktualizace dle platných předpisů. 

2. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2017. 

3. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově OÚ za účelem 

provozování poštovních služeb. 
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4. Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř, panem Tomášem Krapkem, Hovorany 360 a paní 

Klárou Michnovou, Čejkovice 244 na pozemky p. č. 498/9, 498/14 a 498/11 za účelem 

výstavby rodinného domu. 

5. Žádost o provedení změny Územního plánu obce. 

6. Rozpočet obce na rok 2017. 

7. Žádost o zřízení kanalizace – dešťová voda 

8. Kino – víceúčelové hřiště, výběrové řízení 

9. Různé. 

10. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:      13-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Směrnice o cestovních náhradách - aktualizace dle platných předpisů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Směrnice se musí aktualizovat při každé změně. Jde o aktualizaci dle Vyhlášky č. 

400/2016Sb. 

 

Usnesení č. 3/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách – aktualizaci dle 

Vyhlášky č. 440/2016Sb. 

 

Hlasování č. 3.:       13-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2017 

Materiál uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jedná se o novelizovanou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Byl přidán 

místní poplatek z ubytovací kapacity. Sazba poplatku činí za každé lůžko a den 5,-Kč. 

Ostatní poplatky zůstávají ve stejné výši. 

 

Usnesení č. 4/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích 1/2017. 

 

Hlasování č. 4.: 12-0-1 

 

 

Bod č. 3. 

Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově O.Ú. za účelem 

provozování poštovních služeb 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově O.Ú. za účelem 

provozování poštovních služeb nebyla projednána.  
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- Odloženo na další schůzi jednání Zastupitelstva obce. 

 

 

Bod č. 4. 

Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř, panem Tomášem Krapkem, Hovorany 360 a paní 

Klárou Michnovou, Čejkovice 244 na pozemky p. č. 498/9, 498/14 a 498/11 za účelem 

výstavby rodinného domu  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Žádost pana Tomáše Krapky, Hovorany 360 a paní Kláry Michnové, Čejkovice 244 o 

koupi pozemků p. č. 498/9, 498/14 a 498/11 za účelem výstavby rodinného domu.  

 

Usnesení č. 5/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř, panem Tomášem 

Krapkem, Hovorany 360 a paní Klárou Michnovou, Čejkovice 244 na pozemky p. č. 

498/9, 498/14 a 498/11 za účelem výstavby rodinného domu s dodržením původní 

podmínky 5 ti let a kupní cenou 350,-Kč/m2.     

 

Hlasování č. 5.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 5. 

Žádost o provedení změny Územního plánu obce č. 1. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Změna územního plánu trvá asi 1 rok. O změnu územního plánu požádala paní Adéla 

Dufková a pan Jakub Dufka. Pozemek č. 1551/1 byl ve starém ÚP uveden jako pozemek 

k zastavění, ale v novém ÚP o pozemek k zastavění nejde. Pokud by někdo z občanů 

měl požadavek na další změnu, tak to oznámí panu starostovi. Mohlo by se provést víc 

změn najednou. Pan starosta ověří u pana projektanta Ing. Arch. Hály, zda jde 

požadovaná změna ÚP provést.  

 

Usnesení č. 6/17/Z 1 
 

- Zastupitelstvo obce schvaluje provedení změny Územního plánu obce č. 1. 

 

Hlasování č. 6.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 6. 

Rozpočet obce na rok 2017 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické 

úřední desce dne 25.1.2017 

 

- Změny v návrhu rozpočtu obce Krumvíř na rok 2016 (viz. příloha zápisu) 
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 Byla přidána: 

 položka 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů částka 90 000,-Kč 

 

 

 

Byla zrušena: 

 položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií -1 částka 6 000,-Kč 

 položka 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů -1 částka 30 000,-Kč 

 položka 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. částka 0,-Kč 

 položka 4111 Neinv. přij. transfery ze SR částka 0,-Kč 

 položka 4222 Investiční přij. transfery od krajů částka 0,-Kč 

 

Došlo ke změně: 

 položka 1111 byl změněn název z Daň z příjmů F.O. ze závislé činnosti na Daň 

z příjmů F.O. placená plátci částka 2 400 000,-Kč 

 položka 1112 byl změněn název z Daň z příjmů F.O. ze sam. výděl. činnosti na 

Daň z příjmů F.O. placená poplatníky částka 100 000,-Kč 

 položka 1113 byl změněn název z Daň z příjmů F.O. z kapitál. výnosů na Daň 

z příjmů F.O. vybíraná srážkou částka 280 000,-Kč 

 položka 1334 Odnětí půdy byla změněna částka z 20 000,-Kč na 40 000,-Kč 

 položka 1382 byl změněn název z Odvod výtěžku z provozování loterií -2 na 

Zrušený odvod z loterií, byla změněna částka z 34 000,-Kč na 40 000,-Kč 

 položka 1383 byl změněn název z Odvod z výherních hracích přístrojů -2 na 

Zrušený odvod z VHP, byla změněna částka ze 170 000,-Kč na 200 000,-Kč 

 položka 3117 Ostat. záležitosti předš. vých. a zákl. vzděl. (ZŠ, MŠ) byla 

změněna částka z 1 600 000,-Kč na 1 800 000,-Kč 

 položka 3319 Kultura byla změněna částka z 650 000,-Kč na 725 000,-Kč 

 položka 3429 Ostatní zájmová činn. a rekreace byla změněna částka 

z 640 000,-Kč na 850 000,-Kč 

 položka 3635 Územní plánování byla změněna částka z 10 000,-Kč na 60 000,-

Kč 

 

- Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2017 tedy činí 21 683 800,- Kč, celkové 

příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2017 tedy činí 15 570 000,- Kč a Financování 

6 113 800,- Kč. 

 

Usnesení č. 7/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2017 

 

Hlasování č. 7.: 13-0-0 

 

 

Příspěvky pro místní organizace na rok 2017 

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 
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- Myslivecké sdružení HUBERT – 55 000,- Kč 

- TJ Sokol Krumvíř – 390 000,- Kč 

- Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč 

- p. Svobodová Božena - Pantlička – dětský folklorní soubor – 25 000,- 

 

 

Usnesení č. 8/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Svazem 

tělesně postižených na částku 3 200,-Kč 

 

Hlasování č. 8.: 13-0-0 

 

 

Usnesení č. 9/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základní 

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

 

Hlasování č. 9.: 13-0-0 

 

 

Usnesení č. 10/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Diakonií 

ČCE – středisko Betlém na částku 15 000,-Kč 

 

Hlasování č. 10.: 13-0-0 

 

 

Usnesení č. 11/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 

Mysliveckým sdružením HUBERT na částku 55 000,-Kč 

 

Hlasování č. 11.: 13-0-0 

 

 

Usnesení č. 12/17/Z 1 

 

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

Krumvíř na částku 390 000,-Kč 

 

Hlasování č. 12.: 13-0-0 
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Usnesení č. 13/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Spolkem 

pro muzeum na částku 50 000,-Kč 

 

Hlasování č. 13.: 13-0-0 

 

 

Usnesení č. 14/17/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a p. Svobodovou 

Boženou, č. p. 485 (Pantlička – dětský folklorní soubor) na částku 25 000,-Kč 

 

Hlasování č. 14.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 7. 

Žádost o zřízení kanalizace – dešťová voda 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Žadatelem je p. František Valihrach. Dotace na záchyt dešťové vody. Pan starosta se 

bude informovat u projektanta, který zpracovává projekt pro čističku odpadních vod, fi 

Alatere profi s.r.o., Praha. Teď se pracuje na splaškové kanalizaci. 

 

 

Bod č. 8. 

Kino – víceúčelové hřiště, výběrové řízení 
Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Bylo osloveno 5 firem. Zatím podaly nabídku 3 firmy. 

Veřejné otevírání obálek proběhne v úterý 28.2.2017 v 16h v zasedací místnosti OÚ. 

Do komise byli vybráni: Komosný Jaroslav, starosta 

      Valihrach Martin, zastupitel 

      Hečová Dana, zastupitelka 

      Mgr. Procházková Michaela, zastupitelka 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

- paní Hečová Dana – vznesla dotaz ohledně kanálu u Keramičky. Je plný bahna  

       (ucpaný). 

 

- paní Mgr. Procházková Michaela – informovala se ohledně vraku auta za zahradou p. 

       Šidlíka. Pan starosta zařídí, aby byl vrak auta p. 

       Šidlíkem odklizen. 

 

- pan Vostřák Tomáš – poděkoval Obci Krumvíř za fin. podporu Diakonie ČCE –  

         střediska Betlém. Dále pozval všechny přítomné na otevření 

         nové soc. služby v Brumovicích – smyslová rehabilitace pro  

         postižené – neděle 26.2.2017 do 14h. 
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- pan Valihrach Martin – poděkoval Obci Krumvíř za fin. podporu Římskokatolické  

církve. 

 

- pan Němeček Marcel – vznesl dotaz ohledně rozšíření rozhlasů po obci (za humna).  

Informoval se ohledně parkoviště u hřbitova a vykoupení 

pozemků (u trati koupil p. Blanář). Pan Blanář chce pozemky 

vyměnit. Parkoviště se řeší. 

Dotaz na chodníky po obci – nejsou opraveny kompletně (nový  

chodník, starý vjezd). 

Dotaz na provoz zametacího vozu – měl by jezdit po celé obci. 

Dotaz na schody u školky – měla by se tam udělat pro kočárky 

sjezd. 

 

- paní Mgr. Lexová Ivana – dotaz ohledně světla u sklepů za kostelem – mělo by se tam  

          světlo přidat. 

        Informovala se ohledně bruslení na koupališti a zřízení 

        kluziště např. za hřištěm nebo na kurtech. 

        Dále vznesla dotaz ohledně odhrnování sněhu u školy a po 

        celé obci. Sníh by se měl odhrnovat od brzkých ranních hodin 

        (cca od 4h). Odhrnutí sněhu u KD bylo nešťastné. Sníh se  

           rozpustil a byl tam led. 

 

- pan Charvát Vítězslav – informoval se ohledně koupaliště. Projekt a povolení jsou 

 hotové, ale není dotace. 

 Dotace – nádrž na vodu (požární nádrže). 

 Náklady na biotop – asi 19 000 000,-Kč. 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 1. zasedání  

Zastupitelstva obce ve  22:20 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Libor Vytrhlík                  ………………………………                       

 

                              Dana Hečová     ………………………………

  

 

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

 
 

 

Vyhotoveno dne:  27.2.2017 

 


