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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 26.9.2017 č. 5/2017                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 5. 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 4/2017 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 5. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Ing. František Foretník a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

 

Usnesení č. 38/17/Z 5 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání ZO pana 

Ing. Františka Foretníka a pana Martina Valihracha. 

 

Hlasování č. 1:       9-0-0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 39/17/Z 5 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 5. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Veřejnoprávní smlouva s Městem Klobouky u Brna o výkonu přestupkové komise a 

s tím související přestupkové agendy. 

2. Výběr zhotovitele na rekonstrukci kotelny a ústředního topení Víceúčelové budovy a 

budovy O.Ú. 

3. Výběr techniky (traktor na údržbu místních komunikací a veřejné zeleně). 
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4. Rozpočtové opatření č. 6. 

5. Rekonstrukce Víceúčelové budovy – vícepráce vyplývající z probíhajících stavebních 

prací a skutečného stavu budovy. 

6. Žádost paní Jany Špánkové o úpravy nájemného za prostory k provozování poštovních 

služeb. 

7. Program rozvoje Obce na rok 2018 – 2023. 

8. Smlouva o dílo s fi Solicite s.r.o. – ČOV. 

9. Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace o souhlas s přijetím 

sponzorského finančního daru ve výši 34 000,-Kč na úhradu kroužku anglického 

jazyka pro žáky. 

10. Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace o povolení výjimky 

z nejvyššího počtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a o 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a to 

za předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to 

nad výši stanovenou krajským normativem. 

11. Silnice – trasa navržené rekonstrukce silnice č. 380. 

 

Hlasování č. 2.:       9-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Veřejnoprávní smlouva s Městem Klobouky u Brna o výkonu přestupkové komise a 

s tím související přestupkové agendy 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o stejnou smlouvu jako v minulosti. Městský úřad Klobouky u Brna, jako orgán 

města Klobouky u Brna, bude pro obec Krumvíř projednávat přestupky a vykonávat 

agendu s projednáváním přestupků souvisejících. Obec Krumvíř poskytne městu 

Klobouky u Brna paušální příspěvek ve výši 10 000,-Kč za rok. Dále obec Krumvíř 

uhradí za každý oznámený přestupek k projednání 1 000,-Kč. Pan starosta se 

informoval na Městském úřadě Klobouky u Brna o počtu přestupků občanů Krumvíře. 

Je jich v průměru 7 ročně. 

 

Usnesení č. 40/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Klobouky u Brna o 

výkonu přestupkové komise a s tím související přestupkové agendy. 

 

Hlasování č. 3.:       9-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Výběr zhotovitele na rekonstrukci kotelny a ústředního topení Víceúčelové budovy a 

budovy O.Ú. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Osloveni byli místní podnikatelé a firmy (Winkler Petr, Vindiš Libor, Požár Antonín a 

fi GETEC spol. s.r.o). Nabídku podal p. Winkler Petr ve výši 1 152 685,-Kč a fi 

GETEC spol. s.r.o. ve výši 966 357,-Kč. 
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Usnesení č. 41/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje fi GETEC spol. s.r.o. jako zhotovitele na rekonstrukci 

kotelny a ústředního topení Víceúčelové budovy a budovy O.Ú. 

 

Hlasování č. 4.:  9-0-0 

 

 

Bod č. 3. 

Výběr techniky (traktor na údržbu místních komunikací a veřejné zeleně) 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o výběr traktoru na údržbu místních komunikací a veřejné zeleně. Rada obce dle 

prospektů vybrala traktor Kioti CK2810, cena 671 000,-Kč a Goldoni Ronin 40, cena 

929 000,-Kč.  

 

Usnesení č. 42/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce navrhuje, aby se pan starosta informoval po okolních obcích (po 

vlastnících) ohledně těchto traktorů. Bylo by lepší, kdyby se traktor vyzkoušel a pak 

až poté koupil. 

 

 

Bod č. 4. 

Rozpočtové opatření č. 6. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 789 700,-Kč na 16 836 800,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 502 900,-Kč na 24 552 900,-Kč 

- Financování je 7 716 100,-Kč 

 

viz. příloha zápisu ZO  

 

Usnesení č. 43/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

 

 

Hlasování č. 5.: 9-0-0 

 

 

Bod č. 5. 

Rekonstrukce Víceúčelové budovy – vícepráce vyplývající z probíhajících stavebních 

prací a skutečného stavu budovy 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jedná se o změny ve stavbě při zahájení prací. Jde o změny z důvodu zakrytých 

konstrukcí – demontáže a likvidace vybavení kina, úprava podhledů v sále, ochrana 

radiátorů v sále, uhnitý trám střešní vazby, dodatečná izolace obvodové stěny, oprava 

sociální zařízení v 1. NP a sádrokartonový podhled – vstupní hala 1. NP – ve výši 



4 

 

534 428,-Kč a o změny z důvodu zvýšení kvality objektu – sportovní vybavení 

tělocvičny, oprava vstupních schodů do objektu, ochrana oken v tělocvičně, podbití 

vnějších krovů palubovkou, zábrany proti ptákům a obložení tělocvičny a lajnování 

ploch – ve výši 374 588,-Kč. Celkové navýšení nákladů o 909 016,-Kč. Vícepráce 

budou řešeny Dodatkem č. 1. ke Smlouvě o dílo. 

 

Usnesení č. 44/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje změny Rekonstrukce Víceúčelové budovy – vícepráce 

vyplývající z probíhajících stavebních prací a skutečného stavu budovy, které budou 

řešeny Dodatkem č. 1. ke Smlouvě o dílo. 

 

Hlasování č. 6.: 9-0-0 

 

 

Bod č. 6. 

Žádost paní Jany Špánkové o úpravy nájemného za prostory k provozování poštovních 

služeb 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Paní Jana Špánková žádá o snížení/prominutí nájemného za užívání prostor 

k provozování poštovních služeb. Jde o příliš velké prostory, které nevyužívá. Od České 

pošty dostává výplatu 16 000,-Kč a po odečtu všech výdajů jí měsíčně zbývá asi 3 500,-

Kč. Což není ani polovina životního minima.  

 

Usnesení č. 45/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše nájemného na symbolickou 1,-Kč měsíčně 

od 1.10.2017. 

 

Hlasování č. 7.: 9-0-0 

 

 

Bod č. 7. 

Program rozvoje Obce na rok 2018 – 2023 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o 

obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti 

obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako manuál 

pro řízení rozvojových činností obce a i jako informační materiál pro občany a subjekty 

působící v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádosti o dotační 

podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky. Pan starosta inicioval 

zastupitele k případným připomínkám. 

 

Usnesení č. 46/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost případných připomínek k Programu 

rozvoje Obce na rok 2018 – 2023. 

 



5 

 

Bod č. 8. 

Smlouva o dílo s fi Solicite s.r.o. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Smlouvu o dílo s fi Solicite s.r.o. ohledně vyhotovení projektové dokumentace na 

ČOV a kanalizaci pro územní řízení. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Vyhrála 

firma Solicite s.r.o.. Cena za projektovou dokumentaci pro územní řízení je 1 922 690,-

Kč. Kamerové zkoušky stávající kanalizace ukázaly, že kanalizace je v dobrém stavu.  

- Veřejné sezení s občany ohledně ČOV se uskuteční v měsíci listopadu 2017. 

 

Usnesení č. 47/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s fi Solicite s.r.o. na zhotovení projektové 

dokumentace na ČOV a kanalizaci pro územní řízení. 

 

Hlasová č. 8.:  9-0-0 

 

 

Bod č. 9. 

Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace o souhlas s přijetím 

sponzorského finančního daru ve výši 34 000,-Kč na úhradu kroužku anglického jazyka 

pro žáky 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši 34 000,-

Kč na úhradu kroužku anglického jazyka pro žáky. Částka bude zaslána sponzorem na 

účet školy, ze kterého bude uhrazena faktura vystavená vyučujícím angličtiny. 

 

Usnesení č. 48/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o přijetí sponzorského daru ve 

výši 34 000,-Kč na úhradu kroužku anglického jazyka pro žáky. 

 

Hlasování č. 9.: 9-0-0 

 

Bod č. 10. 

Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace o povolení výjimky 

z nejvyššího počtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a o 

povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 2017/2018 a to za 

předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad 

výši stanovenou krajským normativem 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace o povolení 

výjimky z nejvyššího počtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve školním roce 

2017/2018 a o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 

2017/2018 a to za předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací 

činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 
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Usnesení č. 49/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková 

organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve 

školním roce 2017/2018 a o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve 

školním roce 2017/2018 a to za předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na 

vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 

 

Hlasování č. 10.: 9-0-0 

 

 

Bod č. 11. 

Silnice – trasa navržené rekonstrukce silnice č. 380 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Seznámení se situačním řešením rekonstrukce silnice č. 380, které je součástí 

připravované projektové dokumentace. 

 

Usnesení č. 50/17/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí situační řešení rekonstrukce silnice č. 380, které je 

součástí připravované projektové dokumentace. 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Jaroslav Komosný – informoval zastupitele o oznámení ZŠ a MŠ Krumvíř, že ve dnech 

            29.9.2017 a 7.5.2018 udělí ZŠ Krumvíř ředitelské volno dle zákona č. 

            561/2004 Sb., školský zákon, § 24 odst. 2. Dále bude ve dnech 

            27.12.2017 – 29.12.2017 (vánoční prázdniny v ZŠ) uzavřen provoz  

            MŠ Krumvíř a školní jídelny z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců.  

            Zákonným zástupcům dětí a žáků budou tyto změny s dostatečným 

            předstihem oznámeny.  

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 5. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 21:55 hodin. 

 

 

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

 

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

  

 

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

 
 

 

Vyhotoveno dne:  2.10.2017 


