
       
      O b e c  K r u m v í ř ,  Krumvíř č. 184, PSČ 69173 

 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce 

 konané dne 29.12.2014 č. 6/2014                                                              

 

  

 
Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce 

(dále jen „ZO“) ve 20.00 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.1 

Technický bod 

Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Šoršová 

 

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 5/2014 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 6. 

zasedání ZO. Navrženi byli paní Michaela Procházková a pan Tomáš Koníček, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 42/14/Z 6 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání ZO paní 

Michaelu Procházkovou a pana Tomáše Koníčka. 

 

Hlasování č.1:       15-0-0 

 

Usnesení č. 43/14/Z 6  

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 6. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

1.  Technický bod (zapisovatelka, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu    

 6. zasedání Zastupitelstva Obce Krumvíř) 

2.  Rozpočtové opatření č. 6 

3.  Rozpočtové provizorium obce na rok 2015   

4.    Dodatek č. 2  k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz  

       systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování     

       komunálních odpadů – výše poplatků na rok 2015    

       5.    Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř na rok 2015 

 

- Informativní zprávy  

- Dotazy, podněty a připomínky                                    

 

Hlasování č.2:      15-0-0 



Bod č.2 

Rozpočtové opatření č.6 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný (viz.příloha -  rozpis jednotlivých příjmů a výdajů) 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 18.668 000,-Kč na 19.900 000,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 21.944 400,-Kč na 22.201 600,-Kč   

- Financování    2.301 600,-Kč 

 

Usnesení č. 44/14/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 

 

Hlasování č.3:        15-0-0 

 

Bod č.3 

Rozpočtové provizorium obce na rok 2015   

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Z důvodu,že Zastupitelstvo obce neschválí rozpočet před 1. lednem 2015 řídí se jeho 

rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 

provizoria. 

Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krumvíř v době rozpočtového provizoria je 

poskytován příspěvek na provoz do výše 1/12 celkové roční částky předchozího 

rozpočtového roku v každém měsíci období rozpočtového provizoria.  

Příjmy - jsou v době rozpočtového provizoria přijímány dle vyhlášek, zákonů, dohod, 

smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu 

příjmu.  

Výdaje - v době rozpočtového provizoria jsou hrazeny dlouhodobé závazky, běžné 

rozpočtové výdaje včetně nezbytné úhrady za péči o majetek tak, aby negativní 

následky rozpočtového provizoria byly co nejmenší.  

Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být 

realizovány pouze po schválení Zastupitelstvem obce. 

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 

schválení.  

 

Usnesení č. 45/14/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2015 

 

Hlasování č.4:       14-0-1 

 

Bod č.4 

Dodatek č. 2  k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů – výše poplatků na rok 2015    

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

-  Místní poplatky za:      komunální odpad                    - 450,-Kč/osobu/rok 

                                        chalupáři                                 - 450,-Kč/číslo popisné 

                                         



Od poplatku jsou osvobozeni: 

- Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která dlouhodobě – nejméně 10 měsíců 

v kalendářním roce – se v obci nezdržuje 

- Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. Krumvíř č. 184, pokud se 

trvale nezdržuje v obci 

- Děti do 3 let věku 

- Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která je zároveň vlastníkem stavby určené 

k individuální rekreaci na území obce Krumvíř, v níž není hlášena k trvalému pobytu 

žádná fyzická osoba – osvobození se týká poplatku za tuto stavbu 

- Fyzická osoba – člen zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Krumvíř 

 

Úlevy: 

- Úleva se poskytuje osobám nad 75 let věku ve výši 225,-Kč 

 
Usnesení č. 46/14/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2  k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů – výše poplatků na rok 2015    

 

Hlasování č.5:       15-0-0 

 

Bod č.5 

Vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř na rok 2015 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Usnesení č. 47/14/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpis o cestovních náhradách Obce Krumvíř 

na rok 2015 

 

Hlasování č.6:        15-0-0 

 

Informativní zprávy 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 6. zasedání  

Zastupitelstva obce ve  21.00 hodin. 

 

 


