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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 27.6.2017 č. 4/2017                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. 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 3/2017 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 4. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Ing. Miroslav Ledahudec a pan Libor Vytrhlík, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

 

Usnesení č. 32/17/Z 4 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání ZO pana 

Ing. Miroslava Ledahudce a pana Libora Vytrhlíka. 

 

Hlasování č. 1:       12-0-0 

 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 33/17/Z 4 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 4. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Projednání studie odkanalizování a výstavba čistírny odpadních vod za účasti autorů 

studie. 
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2. Aktualizace „Akčního plánu obce“ Rozšíření akčního plánu o rekonstrukci budovy 

bývalého Kina na Víceúčelovou budovu – tělocvičnu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení 

kapacity…… 

3. Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 295 000,-Kč (zateplení hasičské zbrojnice). 

4. Rozpočtové opatření č. 3. 

5. Různé. 

6. Závěr 

 

Hlasování č. 2.:       12-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Projednání studie odkanalizování a výstavba čistírny odpadních vod za účasti autorů 

studie 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Dostavili se zástupci fi Solicite s.r.o. – pan Ing. Jan Richter, jednatel, pan Ing. Karel 

Prchal, projektant a pan Mgr. Pavel Rosenbaum, finance. Představili technicko – 

ekonomickou studii odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Krumvíř. 

 

v 19:15h se dostavil zastupitel 

 

- Byly navrženy tři varianty odvádění a čištění odpadních vod v obci Krumvíř 

 

▪ Varianta A – Dostavba a částečná rekonstrukce stávající kanalizace s lokální 

ČOV:  

odvádění odpadních vod z obce bude řešeno jednotnou kanalizací. Stávající 

dešťová kanalizace bude zachována, částečně rekonstruována na kanalizaci 

jednotnou. Jednotlivé výusti do recipientu budou podchyceny a stávající stoky 

budou zaústěny do nově navrženého sběrače. Stávající stoková síť bude doplněna 

o nové stoky, tak aby bylo možné odkanalizovat celé zájmové území. Odpadní 

vody budou odváděny páteřní sběračem na nově navrženou ČOV na 

jihovýchodním okraji zastavěného území (na konci obce u Spáleného potoka)s 

kapacitou 1500 obyvatel. Náklady stavby 31 171 000,-Kč. 

 

▪ Varianta B - Gravitační oddílná splašková kanalizace s lokální ČOV: 

odvádění splaškových odpadních vod bude na území celé obce řešeno nově 

vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizací. Stávající kanalizace bude i nadále 

využita jako dešťová kanalizace pro dotčené území. Odpadní vody budou čištěny 

na nově vybudované ČOV na jihovýchodním okraji zastavěného území (na konci 

obce u Spáleného potoka) s kapacitou 1500 obyvatel. Náklady stavby 23 055 000,-

Kč. 

 

▪ Varianta C - Gravitační oddílná splašková kanalizace a čerpání OV na ČOV 

Klobouky: 

odvádění splaškových odpadních vod bude na území celé obce řešeno nově 

vybudovanou oddílnou splaškovou gravitační kanalizací. Stávající kanalizace bude 

i nadále využita jako dešťová kanalizace pro dotčené území. Odpadní vody budou 

odváděny do přečerpávací stanice pro čerpávání odpadních vod na ČOV 

Klobouky. Náklady stavby 21 217 000,-Kč. 
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Zástupci fi Solicite s.r.o. doporučují Variantu B. Bude se žádat o dotaci na OPŽP – poslední 

výzva bude vypsána cca listopad 2017. Projektanti jsou v kontaktu s projektanty ze Správy a 

údržby silnic Jihomoravského kraje. 

 

Pan starosta navrhuje pověřit Radu obce Krumvíř výběrem projektanta na projekt pro územní 

řízení (rozhodnutí). 

 

Na začátku září 2017 proběhne veřejné sezení s občany Krumvíře ohledně ČOV. 

 

Pan starosta informoval zastupitele, že probíhá čištění stávající kanalizace. Kanalizace se 

bude kamerově prohlížet v jakém je stavu. Bude sloužit pro odvod dešťové vody. 

 

Usnesení č. 34/17/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje doporučenou Variantu B a pověřuje Radu obce výběrem 

projektanta na projekt pro územní řízení (rozhodnutí). 

 

Hlasování č. 3.:       13-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Aktualizace „Akčního plánu obce“ Rozšíření akčního plánu o rekonstrukci budovy 

bývalého Kina na Víceúčelovou budovu – tělocvičnu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení 

kapacity…… 

Materiál uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jedná se o Místní program obnovy venkova – aktualizace „Akčního plánu obce“ 

Rozšíření akčního plánu o rekonstrukci budovy bývalého Kina na Víceúčelovou budovu 

– tělocvičnu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení kapacity…. viz. příloha 

 

 

Usnesení č. 35/17/Z 4 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Místní program obnovy venkova - aktualizaci „Akčního plánu 

obce“ Rozšíření akčního plánu o rekonstrukci budovy bývalého Kina na Víceúčelovou 

budovu – tělocvičnu, přístavbu ZŠ a MŠ – navýšení kapacity…… viz. příloha 

-  

Hlasování č. 4.:  13-0-0 

 

Bod č. 3. 

Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 295 000,-Kč („Rekonstrukce – zateplení fasády 

hasičské zbrojnice na pozemku p. č. st. 108 v k.ú. Krumvíř“) 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o dotaci 295 000,-Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Rekonstrukci – zateplení 

fasády hasičské zbrojnice na pozemku p. č. st. 108 v k.ú. Krumvíř“. Dotace je 

poskytována na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020 a musí být použita v souladu s 

právními předpisy, podmínkami smlouvy a Dotačním programem. Poskytovaná dotace 

představuje maximálně 70% skutečných výdajů na realizaci. 
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- Byly osloveny 4 firmy: Fasády Svrček, FCS s.r.o., (Stavoč spol. s.r.o., Dohnal – 

z kapacitních důvodů nejsou schopni rekonstrukci realizovat). 

- Fasády Svrček – náklady realizace 395 000,-Kč 

- FCS s.r.o. – náklady realizace 376 000,-Kč 

 

Usnesení č. 36/17/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s Jihomoravským krajem o  poskytnutí dotace 

ve výši 295 000,-Kč na „Rekonstrukci – zateplení fasády hasičské zbrojnice na 

pozemku p. č. st. 108 v k.ú. Krumvíř“, za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje a realizaci Rekonstrukce fi Fasády Svrček – náklady 

realizace 395 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 5.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 4. 

Rozpočtové opatření č. 3. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 356 500,-Kč na 16 715 700,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 441 900,-Kč na 23 442 900,-Kč 

- Financování je 6 707 200,-Kč 

 

viz. příloha zápisu ZO  

 

Usnesení č. 37/17/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

 

 

Hlasování č. 6.: 13-0-0 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Jaroslav Komosný – informoval zastupitele, že paní Ing. Lenka Kmeť rezignovala na mandát  

            zastupitele obce Krumvíř. Její nástupce je pan Vít Mandelík. 

 

Martin Valihrach – informoval se o pozemcích č.p. 498/9, 498/11, 498/14, kupující p. Krapka  

          Tomáš a p. Michnová Klára. 

          Prodej byl schválen ZO 21.2.2017. Pan Krapka vyřizuje potřebné  

          dokumenty. 

 

Mgr. Michaela Procházková – informovala se ohledně umístění kontejneru na BIO odpad na  

      parkovišti pod školou.  

      Kontejner na BIO odpad bude na zkoušku umístěn u KD. 
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Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 4. zasedání  

Zastupitelstva obce ve  21:00 hodin. 

 

 

Ověřovatelé:        Ing. Miroslav Ledahudec     ………………………………                       

 

                              Libor Vytrhlík                      ………………………………

  

 

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

 
 

 

Vyhotoveno dne:  29.6.2017 

 


