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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 22.5.2018 č. 3/2018                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 3. 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 2/2018 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 3 . 

zasedání ZO. Navrženi byli paní Mgr. Michaela Procházková a pan Mgr. Ondřej Luskač, kteří 

vyslovili s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 15/18/Z 3 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO paní 

Mgr. Michaelu Procházkovu a pana Mgr. Ondřeje Luskače. 

 

Hlasování č. 1:       10-0-0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 16/18/Z 3 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 3. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

 

1. Stanovy Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko – Dodatek č. 2 (plnění úkolů 

pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR) a Smlouva o zřízení pověřence pro 

ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 

dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů. 
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2. Závěrečný účet obce za rok 2017. 

3. Účetní závěrka za rok 2017. 

4. Rozpočtové opatření č. 4. 

5. Smlouva o umístění telekomunikační technologie na budově ZŠ a MŠ Krumvíř. 

6. Různé. 

7. Závěr 

 

Hlasování č. 2.:       10-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Stanovy Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko – Dodatek č. 2 (plnění úkolů pověřence 

pro ochranu osobních údajů – GDPR) a Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu 

osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 

27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o doplnění článku IV Stanov Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko o Bod 14. 

Plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů. 

- Jde o Smlouvu mezi Mikroregionem Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče a 

Obcí Krumvíř. 

 

Usnesení č. 17/18/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje Stanovy Svazku obcí Mikroregion 

Hustopečsko – Dodatek č. 2 (plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů – 

GDPR) a Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

mezi Mikroregionem Hustopečsko a Obcí Krumvíř.  

 

Hlasování č. 3.: 10-0-0 

    

 

Bod č. 2. 

Závěrečný účet obce za rok 2017 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 18/18/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.. 

 

Hlasování č. 4.:  10-0-0 
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Bod č. 3. 

Účetní závěrka za rok 2017  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2017.  

 

Usnesení č. 19/18/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017. 

 

Hlasování č. 5.: 10-0-0 

 

 

Bod č. 4. 

Rozpočtové opatření č. 4. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 14 860 600,-Kč na 15 145 600,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 012 103,-Kč na 23 118 103,-Kč 

- Financování je 7 972 503,-Kč 

 

viz. příloha zápisu ZO  

- . 

 

Usnesení č. 20/18/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

 

Hlasování č. 6.: 10-0-0 

 

 

Bod č. 5 

Smlouva o umístění telekomunikační technologie na budově ZŠ a MŠ Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Smlouvu o umístění telekomunikační technologie na budově ZŠ a MŠ Krumvíř 

mezi ZŠ a MŠ Krumvíř a fi OXID Networks s.r.o., se sídlem ve Velkých Bílovicích. 

Nájem se sjednává na dobu určitou 5 let. Smluvní strany se dohodly na měsíčním 

nájemném ve výši 605,-Kč. 

 

Usnesení č. 21/18/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění telekomunikační technologie mezi 

ZŠ a MŠ Krumvíř a fi OXID Networks s.r.o., se sídlem ve Velkých Bílovicích. 

 

Hlasování č. 7.: 10-0-0 
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Bod č. 6 

Různé 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- pan starosta informoval zastupitele, že proběhla kolaudace Víceúčelové budovy. 

Hygienou byl zjištěn nedostatek s odvětráním v úklidové místnosti. Po odstranění 

nedostatku bude vydán kolaudační souhlas.  

- architektonická fi KEE04DESIGN s.r.o. předložila cenovou nabídku na projekt 

KULTURNÍ CENTRUM KRUMVÍŘ + OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ. 

Kulturní centrum Krumvíř – cena projektu celkem 360 000,-Kč, Objekt sociálního 

bydlení – cena projektu celkem 345 000,-Kč. Cena vychází procentuálně z celkového 

odhadu ceny objektu. Na podzim bude vypsaná dotace na sociální bydlení. 

- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele schodů u KD. Vyhrála fi RENOVA stavební 

a obchodní společnost s.r.o., Hodonín.  

- fi RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. bude opravovat schody u 

Víceúčelové budovy. 

- za malý traktor Kioti CK 2810 byla pořízena vlečka dvojkolka a mulčovač. 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

 

 

Mgr. Michaela Procházková – se informovala, zda by se mohla vrátit závora na stadion,  

      kvůli bezpečnosti dětí. 

      Dále se informovala, zda by se mohlo opravit parkoviště u  

      Jednoty. 

      Informovala o tom, že u vietnamského obchodu stále stojí auto 

      na chodníku. 

 

Dana Hečová – informovala se o schůzi na KD dne 23.5.2018 ohledně pozemkových úprav. 

    Půjde o volbu poradního sboru. Geodeti vysvětlí občanům co se bude dít. 

 

Martin Valihrach – se informoval ohledně ČOV. Projektanti pokračují. Proběhlo rozeslání  

          dokumentace k vyjádření na potřebné instituce. 

          Dále se informoval, zda již byla podepsaná Kupní smlouva s p. Petrem  

          Burešem a paní Kristýnou Hanzalovou.  

          Smlouva ještě podepsaná není. Čekají na hypotéku. 

          Dále se informoval ohledně Sběrného dvora. Čeká se na dotace. 

           

Mgr. Ondřej Luskač – informoval se ohledně výkopových prací v Chaloupkách– vodovod.     

    Ještě se budou kopat přípojky u každého domu a přepojovat stávající

    přípojky na nový vodovodní řád. Dále se informoval ohledně využití   

    místnosti pod KD – posilovna. 

 

 

 

- ve 20:12h se dostavil zastupitel 
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Zdeněk Burýšek – informoval se ohledně rozšíření silnice za humny. Bude rozšířena. 

         Dále se informoval ohledně řešení dopravní situace na křižovatce u domu  

         Loziášových a ohledně parkování aut na silnici od křižovatky u Loziášů až  

         po hlavní silnici. 

         Řešení by bylo dát tam značky a retardéry. Na silnici od křižovatky k  

hlavní silnici se vozidla parkovat nesmí. Pan starosta požádá majitele 

těchto vozů o součinnost, aby tam svoje vozy neparkovali. Pokud to  

nepomůže, bude nucen kontaktovat Policii ČR, která bude procházet 

obcí a majitele nesprávně zaparkovaných vozů pokutovat. 

 

Marcel Němeček – informoval se ohledně vjezdu s kočárkem do víceúčelové budovy. 

          Zepředu objektu se tam rampa na nájezd s kočárkem rozměrově  

          nevejde. S kočárkem je možné do budovy se dostat z boku (ze dvora OÚ). 

          Dále se informoval ohledně parkování u hřbitova.  

          Ohledně pozemku mezi hřbitovem a kolejemi se jedná. Proběhne výměna  

           pozemků, pokud bude stávající majitel souhlasit. Na tomto pozemku by se 

             poté udělalo parkoviště. 

 

Mgr. Ivana Lexová – informovala zastupitele o tom, že proběhla kolaudace školní jídelny.  

             Na ZŠ a MŠ Krumvíř proběhla kontrola z hygieny. Konstatovali, že  

             v MŠ nevyhovuje pro celkový počet 56 dětí sociální zařízení. Mělo by  

             se uvažovat o rekonstrukci sociálního zařízení a popřípadě o přístavbě  

             školky. 

             Řešení přístavby ZŠ nepokračuje. Stávající projektant nereaguje. 

             Dále informovala o špatném stavu schodů u ZŠ, parkovací plochy před 

             školou a chodníku. Vše se musí opravit. 

          

 

 

 

   

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 3. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 21:30 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Mgr. Michaela Procházková ….…………………………                       

 

                              Mgr. Ondřej Luskač              .……………………………

  

 

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

 
 

 

 

Vyhotoveno dne:  24.5.2018 


