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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 23.2.2023 č. 1/2023                                                              

 

  
 

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 

 

Všichni přítomní souhlasí se zveřejněním v souladu s GDPR. 

 

Bod č.I. 

 

Technický bod 

Zapisovatelkou byla jmenována Jana Komosná 

 

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 5/2022 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 Jaroslav Hrabec a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 1/23/Z 1 

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

Jaroslava Hrabce a pana Martina Valihracha. 

 

Hlasování č. 1:  

Pro 9: Jaroslav Komosný, Ing. Miroslav Ledahudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk Luskač,  

Bc. Petra Winklerová, Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, Mgr. Michaela Procházková, 

Lukáš Kobylka. 

Proti 0, Zdržel se 0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 2/23/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. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK. 
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2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 02-0778 s VHS Břeclav s.r.o. na „Kanalizace a ČOV  

Krumvíř“. 

       3.  Rozpočtové opatření č.2. 

4.   Různé. 

5.  Závěr.     

   

Hlasování č. 2.:        

Pro 9: Jaroslav Komosný, Ing. Miroslav Ledahudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk Luskač,  

Bc. Petra Winklerová, Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, Mgr. Michaela Procházková, 

Lukáš Kobylka. 

Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

19:07h se dostavila zastupitelka 

 

 

Bod č. 1. 

Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o smlouvu s JMK spočívající v zabezpečení podmínek pro zajištění fungování 

IDS JMK a v zajištění dopravní obslužnosti Obce a závazek Obce poskytnou do 

rozpočtu JMK finanční prostředky k fungování IDS JMK. Výše příspěvku je 

123 000,-Kč. Jde o koordinování systému IDS JMK přes společnost KORDIS. 

- Podobnou smlouvu už jsme tu jednou měli, ale původně byla částka 50,-Kč na 

občana, teď to dělá 100,-Kč na občana. Obec Krumvíř je na trase autobusové 

dopravy. Nikdy se nepřispívalo.  

 

Lukáš Kobylka – mohlo by dojít k tomu, že k nám nebudou zajíždět autobusy z Bohumilic. 

Tomáš Vostřák – v zájmu solidarity a zachování autobusové dopravy by byl pro. 

Bc. Petra Winklerová – taky pro. 

 

Usnesení č. 3/23/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK 

mezi Jihomoravským krajem a Obcí Krumvíř. 

    

Hlasování č. 3.:        

Pro 10: Jaroslav Komosný, Ing. Miroslav Ledahudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk Luskač,  

Bc. Petra Winklerová, Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, Mgr. Michaela   

Procházková, Lukáš Kobylka, Mgr. Ilona Zárubová. 

Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Bod č. 2. 

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 02-0778 s VHS Břeclav s.r.o. na „Kanalizace a ČOV 

Krumvíř“ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 
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- Dodatek č. 2 byl upraven JUDr. Andrýskem. VHS Břeclav s úpravou souhlasí. 

V úterý 21.2.2023 proběhlo pracovní ZO s fi VHS. Nakonec se podařilo sumu 

víceprací srazit alespoň o 500 000,-Kč. Jde ale bohužel o úplné minimum. Částka 

bude k dobru pro další práce. 

Lukáš Kobylka -  tato částka se vyčerpá na stoce pod humny na přečerpávačce. 

Jaroslav Komosný -  projektanti dodělávají projekt stavby pod humny a přečerpávačky. Určitě  

             se bude schvalovat Dodatek č. 3. 

Lukáš Kobylka – do té doby nebude firma pokračovat v pracích? 

Jaroslav Komosný – zatím pokračovat nebudou. Nemají trubky. 

Zdeněk Luskač – jak dlouho budou stát? Je pravda, že kdyby byla zima jak má být, tak   

       by nedělali. 

Jaroslav Komosný – než se schválí Dodatek č. 3 a až budou mít trubky. 

            Dotace na ČOV je schválená. Je to vyvěšeno na stránkách OPŽP. Výše 

            Dotace bude 105 000 000,-Kč. 

            Myslel, že bude VHS Břeclav stavět ve větší míře, hodně dělají  

                                  subdodavatelé. 

 

Tomáš Vostřák – je třeba ocenit snahu členů zastupitelstva o snížení sumy za vícepráce.  

 

Usnesení č. 4/23/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o číslo č. 02-0778 mezi Obcí 

Krumvíř a fi VHS Břeclav s.r.o. na akci „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. 

 

Hlasování č. 4.:        

Pro 10: Jaroslav Komosný, Ing. Miroslav Ledahudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk Luskač,  

Bc. Petra Winklerová, Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, Mgr. Michaela      

Procházková, Lukáš Kobylka, Mgr. Ilona Zárubová. 

Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Bod č. 3. 

Rozpočtové opatření č. 2/2023 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 31 681 400,-Kč na 31 863 200,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 71 374 200,-Kč na 72 265 100,-Kč 

- Financování je 40 401 900,-Kč 

 

Tomáš Vostřák – kdo je teď dodavatel elektřiny? 

Jaroslav Komosný – společnost Elyn. Dodavatel plynu je společnost Pražská plynárenská. 

Martin Valihrach – teď jsme na spotu? 

Jaroslav Komosný – ano, máme spotové ceny. 

 

 

Usnesení č. 5/23/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2023. 
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Hlasování č. 5.:        

Pro 10: Jaroslav Komosný, Ing. Miroslav Ledahudec, Jaroslav Hrabec, Zdeněk Luskač,  

Bc. Petra Winklerová, Martin Valihrach, Tomáš Vostřák, Mgr. Michaela      

Procházková, Lukáš Kobylka, Mgr. Ilona Zárubová. 

Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Marcel Němeček – chtěl by pořešit jejich ulici. Rozkopaná celá ulice, když prší, teče tam  

          blátivá kašička. Chtěl by poprosit o opravu. 

Jaroslav Komosný – ano, je to tam hrozné. Natočil to na video a zaslal VHS. Dělala to tam 

            firma EVT. Je potřeba, aby zemina sedla. Bude se snažit, aby to uvedli 

                                  do zpevněného stavu. 

Lukáš Kobylka – až budou pracovníci VHS tady, tak ať jim ulici oprací. 

Zdeněk Luskač – nikdo jiný to po nich dělat nebude. Musí to opravit firma, která to dělala. 

 

Marcel Němeček – zametací vůz jezdí? 

Jaroslav Komosný – nejezdí. Když mrzlo, voda zamrzá. 

Mgr. Michaela Procházková – bylo by dobré pozvat velký zametací vůz od SÚS. 

Jaroslav Komosný – řekne jim, aby obec pozametali. 

Martin Valihrach – ano, ať zametou silnice. 

          Na konci dědiny u nádraží si občané stěžovali, že si museli opravovat 

          spády přípojek. 

Jaroslav Komosný – nikdo nic neříkal. Ale to si určitě neopravovali. Jsou ve velké hloubce. 

Martin Valihrach – stavební dozor po obci nejde vidět. 

Jaroslav Komosný – říkal jim, že budou muset pracovníky na stavbě víc kontrolovat a  

            pečlivěji. 

Mgr. Michaela Procházková – kdy budou opraveny chodníky podél hlavní silnice směr 

      Terezín? 

Jaroslav Komosný – řekne firmě, ať chodníky dají do původního stavu. 

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz, zda je v obci zakázán podomní prodej. Občany obtěžují  

                                různí lidé (jehovisti). 

Jaroslav Komosný – ano, podomní prodej je zakázán. Tohle není podomní prodej. 

 

Martin Valihrach – co ten odvoz odpadů od domů? 

Jaroslav Komosný – čekalo se na dotační výzvu. 

Mgr. Ilona Zárubová – na pytle? 

Jaroslav Komosný – ne na popelnice. Prověří to. 

 

Martin Valihrach – bylo by dobré vyhlásit, aby si občané uklízeli exkrementy po psech. 

Mgr. Michaela Procházková – vyhlásit, aby občané neparkovali svá auta na chodnících. Stačí  

                                                  zavolat Policii ČR. 

Ing. Miroslav Ledahudec – o tom už jsme mluvili několikrát a nic se neděje. 

Martin Valihrach – zkusit se domluvit s p. Šimoníkovou z Kašnice, aby občas projela obcí 

          Policie ČR. 
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Marcel Němeček – co to parkoviště u hřbitova? 

Jaroslav Komosný – probíhají pozemkové úpravy. Pozemek mezi hřbitovem a železniční  

                                 tratí by měl připadnout Obci. Poté se parkoviště vybuduje. 

 

 

Mgr. Michaela Procházková – mělo by se pořešit ozvučení obřadní síně a KD. 

Jaroslav Komosný – v mikrofonu vyměnil baterii. Obecní bedny jsou k dispozici. 

 

Mgr. Ilona Zárubová – projednávala se regulace pyrotechniky? 

Jaroslav Komosný – ano, na radě proběhl návrh. Omezí se na Silvestra. 

 

Lukáš Kobylka – jsou nějaké podněty od občanů, že jim praskají domy stavbou kanalizace? 

Jaroslav Komosný – ano, pár už jich bylo. Např. na Drahách. Je potřeba věc zdokumentovat 

                                  a nahlásit na OÚ. 

 

Lukáš Kobylka – chtěli by pořídit chladící pult na víno (100sklenic). Cena 100 000,- až  

       150 000,-Kč. Řeší to jako spolek Pro Krumvíř. Zda by se Obec nezapojila. 

Jaroslav Komosný – to by mohlo být z dotace z JMK – propagace vinařství a udržování  

                                  tradic. Zkusí zjistit. 

Lukáš Kobylka – mohl by se pronajímat občanům a spolkům. Pokup by byla ochota chladící 

       pult pořídit. Na Winerun si ho půjčují za 1000,-Kč/den. 

Tomáš Vostřák – myslí, že je to dobrý nápad. 

 

 

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

Zastupitelstva obce ve 20:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Jaroslav Hrabec      ….…………………………                       

 

                               

Martin Valihrach              .……………………………

  

 

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

 
 

 

 

Vyhotoveno dne:  24.2.2023 


