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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 29.10.2018 č. 5/2018                                                              

 

  
 

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 4/2018 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 5. 

zasedání ZO. Navrženi byli paní Mgr. Michaela Procházková a pan Ladislav Foretník, kteří 

vyslovili s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 34/18/Z 5 

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

Mgr. Michaelu Procházkovou a pana Ladislava Foretníka. 

 

Hlasování č. 1: 15-0-0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 35/18/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. Volba mandátové, volební a návrhové komise. 

2. Kontrola osvědčení o zvolení. 

3.   Složení slibu členů zastupitelstva obce.    

4.   Volba starosty, místostarosty a členů rady obce.    

5.   Volba finančního výboru.   
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6.   Volba kontrolního výboru. 

7.   Určení odměn neuvolněným statutárním zástupcům obce a zastupitelům obce. 

8.   Rozpočtové opatření č. 6. 

9.   Smlouva o zřízení práva stavby – Sběrný dvůr odpadů. 

10. Různé. 

11. Závěr     

 

   

Hlasování č. 2.:       15-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Volba mandátové, volební a návrhové komise 

 

- bod byl zrušen 

    

 

Bod č. 2. 

Kontrola osvědčení o zvolení   

 

- Pan Ing. Radim Heča provedl ověření platnosti voleb členů zastupitelstva (kontrolu 

osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem) a podal zprávu o výsledku voleb. 

V seznamu bylo zapsáno 992 voličů, bylo vydáno 587 obálek, odevzdaných platných 

obálek bylo 583. Z patnáctičlenného zastupitelstva bylo zvoleno 10 členů ze Sdružení 

nezávislých kandidátů, 5 členů z Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS 

 

- Proti hlasování ani proti výsledkům voleb nebyly podány námitky k soudu pro jejich 

neplatnost 

 

 

Bod č. 3. 

Složení slibu členů zastupitelstva obce    

 

- Pan starosta vyzval pana Jaroslava Hrabce k přečtení textu slibu zastupitelů obce. Po 

pronesení slova „slibuji“ všichni členové zastupitelstva potvrdili slib podpisem. 

 

 

Bod č. 4. 

Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 

 

- volba starosty:                                        návrh 

Sdružení nezávislých kandidátů                   Jaroslav Komosný 

Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS          Tomáš Vostřák         

 

Usnesení č. 36/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje starostu Jaroslava Komosného. 

 

Hlasování č. 3:        10-4-1 
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- volba místostarosty 

            Sdružení nezávislých kandidátů          Mgr. Ondřej Luskač 

            Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS            Mgr. Ondřej Luskač 

 

Usnesení č. 37/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostu Mgr. Ondřeje Luskače. 

 

Hlasování č. 4:        14-0-1 

 

 

- první radní: 

Sdružení nezávislých kandidátů            Jaroslav Hrabec 

            Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS  Martin Valihrach         

 

Usnesení č. 38/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje prvního radního Jaroslava Hrabce. 

 

Hlasování č. 5:        9-5-1 

 

 

- druhý radní: 

            Sdružení nezávislých kandidátů            Ing. Radim Heča 

            Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS  Martin Valihrach 

 

Usnesení č. 39/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje druhého radního Ing. Radima Heču. 

 

Hlasování č. 6:        11-3-1 

 

 

- třetí radní:                      

            Sdružení nezávislých kandidátů            Martin Valihrach 

 Koalice politických stran KDU-ČSL a ODS  Martin Valihrach 

 

 

Usnesení č. 40/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje třetího radního Martina Valihracha. 

 

Hlasování č. 7:        14-0-1 

 

 

STAROSTA:                                                            Jaroslav Komosný                   

MÍSTOSTAROSTA:                                      Mgr. Ondřej Luskač 

1.RADNÍ                                                                   Jaroslav Hrabec 

2.RADNÍ                                                                   Ing. Radim Heča 

3.RADNÍ                                                                   Martin Valihrach 
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Bod č. 5. 

Volba finančního výboru   

 

Pan starosta přednesl návrh na složení finančního výboru: 

- předseda: Tomáš Vostřák 

- člen: Petra Hečová 

- člen: Ilona Jakubčíková 

 

Usnesení č. 41/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje složení finančního výboru. 

 

 Hlasování č. 8:       12-0-3 

 

 

Bod č. 6. 

Volba kontrolního výboru   

 

Pan starosta přednesl návrh na složení kontrolního výboru: 

- předsedkyně: Ilona Jakubčíková   

- člen: Lukáš Kobylka 

- člen: Zdeněk Burýšek 

 

Usnesení č. 42/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje složení kontrolního výboru.  

 

Hlasování č. 9:       12-0-3 

 

 

Bod č. 7. 

Určení odměn neuvolněným statutárním zástupcům obce a zastupitelům obce 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o schválení odměn členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC s účinností od 1.1.2018, kterým 

se k tomuto datu zrušuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

- zastupitelé navrhli, aby odměny byly vypláceny jen Radě obce jako doposud 

- odměny budou vypláceny od 1.11.2018 Radě obce ve výši 1/3 z max. částky 6 136,-

Kč, tj. 2 045,-Kč/měsíčně 

 

Usnesení č. 43/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC. Odměny budou 

vypláceny od 1.11.2018 Radě obce ve výši 1/3 z max. částky 6136,-Kč, tj. 2 045,-

Kč/měsíčně. 

 

Hlasování č. 10: 11-0-4 
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Bod č. 8. 

Rozpočtové opatření č. 6. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 16 045 400,-Kč na 18 337 000,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 23 783 103,-Kč na 24 011 603,-Kč 

- Financování je 5 674 603,-Kč 

 

viz. příloha zápisu ZO  

 

Usnesení č. 44/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6. 

 

Hlasování č. 11.:  15-0-0 

 

 

Bod č. 9. 

Smlouva o zřízení práva stavby – Sběrný dvůr odpadů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o Smlouvu o zřízení práva stavby mezi manželi p. Pavlem Ambrožem, p. Ivanou 

Ambrožovou (majiteli pozemků parc. č. 2795/85 a 2781/7) a Obcí Krumvíř pro stavbu 

sběrného dvora odpadů. Obec Krumvíř se touto Smlouvou zavazuje po dobu 15 let platit 

nájem ve výši 3 673,-Kč měsíčně.  

- realizace stavby Sběrného dvora musí proběhnout do 4/2019. Musí se jednat rychle. 

- osloveny byly 3 firmy na stavební část – ElitBau, Dopravní stavby Brno, s.r.o., FCS, 

s.r.o. a 3 firmy na dodávky – ELKOPLAST CZ, s.r.o., SAK ČR, MEVA-BRNO, s.r.o. 

Byly podány dvě nabídky. Jedna na stavební část fi ElitBau a jedna na dodávky fi 

MEVA-BRNO, s.r.o. 

 

Usnesení č. 45/18/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce pověřilo pana starostu projednat s majiteli pozemků, parc. č. 

2795/85 a 2781/7, p. Pavlem Ambrožem a p. Ivanou Ambrožovou, zda by Obci Krumvíř 

pozemky neprodali. Bylo by pro obec výhodnější, kdyby se stavba Sběrného dvora 

odpadů realizovala na obecních pozemcích. 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Ing. Radim Heča – seznámil zastupitele se zamýšleným záměrem na oplocení fotbalového 

          hřiště (stadionu). Branky u nového oplocení by byly za normálního 

          provozu otevřeny. V případě fotbalového utkání, akcí jako je např. KBS 

          byly branky uzavřeny. Chtějí docílit uzavření areálu. 

          Pokud by Obec Krumvíř zainvestovala do materiálu, fotbalisté plot 

          svépomocí postaví. 

          Realizace bude provedena spíše až na jaře 2019. Dalo by se to do rozpočtu  

          obce roku 2019. 
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Tomáš Vostřák – navrhl udělit čestné občanství p. Františkovi Trtílkovi, římsko-katolickému  

       knězi. František Trtílek v katolické farnosti v Krumvíři působil téměř 38 let 

       až do června roku 2018. Za dlouhou dobu své služby pokřtil mnoho  

       krumvířských dětí a přivedl je ke svátostem, oddal mnoho párů snoubenců, 

       navštěvoval nemocné, utěšoval umírající a mnoho zemřelých doprovodil na 

       poslední cestě. František Trtílek je znám jako básník a fotograf, častým 

       námětem jeho tvorby jsou lidové zvyky a folklorní tradice. 

 

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz, zda by nebylo dobré mít zřízeny komise (kulturní,  

          stavební). 

          Pan starosta konstatoval, že v těchto komisích by měli být lidé, kteří jsou 

        tímto směrem vzdělaní. A dále se vzdělávají.  

        Dále upozornil na nepořádek okolo kontejnerů. Bylo by potřeba  

        zaúkolovat obecní zaměstnance, aby alespoň 1x týdně stav okolo  

        kontejnerů kontrolovali. 

        Zda by nebylo možné kontejnery častěji vyvážet. 

        Chtěli by docílit zavedení systému odvážení odpadu od domů. Bylo by  

        potřeba odpady řešit komplexně. 

 

 

Zastupitelé vznesli dotaz na konání dalšího zasedání Zastupitelstva obce a aby byly zasedání 

předvídatelné, bylo by dobré vytvořit Plán zasedání ZO. Další zasedání se bude konat asi za 

měsíc. 

 

 

Ilona Jakubčíková – jde o stavební pozemky p. Jakubčíka Milana. Chce pozemky převést na 

            dceru Ilonu Jakubčíkovou a syna Milana Jakubčíka. Půjde o změnu 

            vlastníka. Obec má na pozemky předkupní právo. 

            Pan starosta zkonzultuje způsob provedení (zvěřejňování) s právním  

            poradenstvím. 

 

 

Kateřina Valihrachová – vznesla dotaz ohledně domu č. p. 161 vedle COOP Jednoty.  

        Na projektech se pracuje. Projekt je před vydáním stavebního 

        povolení. 

 

 

 

 

 

 

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

Zastupitelstva obce ve 20:55 hodin. 
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Ověřovatelé:        Mgr. Michaela Procházková     ….…………………………                       

 

                              Ladislav Foretník                       .……………………………

  

 

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

 
 

 

 

Vyhotoveno dne:  2.11.2018 


