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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 1.9.2020 č. 3/2020                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 3. 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 určena Jana Komosná 

 

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 2/2020 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 3. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Petr Svoboda a pan Jaroslav Hrabec, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 34/20/Z 3 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO pana 

Petra Svobodu a pana Jaroslava Hrabce. 

 

Hlasování č. 1: 13-0-0 (Pro-Proti-Zdržel se) 

 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 35/20/Z 3 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 3. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř: 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Smlouva o dílo na výstavbu „Novostavba bytového domu pro sociální bydlení – 

Krumvíř“ mezi Obcí Krumvíř a RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. 

2. Řád veřejného pohřebiště Obce Krumvíř. 

3. Rozpočtové opratření č. 3. 
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4. Žádost spolku pro muzeum o prominutí důsledků nesplacení plné výše částky půjčky 

poskytnuté Obcí Krumvíř 

5. Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s. na prodej pozemku p.č. 

918/13 o výměře 23m2. 

6. Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v obou hernách 

MŠ Krumvíř a o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve školním 

roce 2020/2021. 

7. Různé. 

8. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       13-0-0 

 

 

- v 19:06h se dostavil zastupitel  

 

 

Bod č. 1. 

Smlouva o dílo na výstavbu „Novostavba bytového domu pro sociální bydlení – 

Krumvíř“ mezi Obcí Krumvíř a RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- dostavil se pan Ing. Janeček z fi RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. 

- Jde o výstavbu „Novostavba bytového domu pro sociální bydlení – Krumvíř“, o 6 

bytech. Stavba musí být dle dotačních podmínek hotova do 6 měsíců. Je naceněna na 

9 199 999,-Kč. Do 30.11.2020 musí být z dotace proinvestováno 90% celkové ceny 

díla. Fi RENOVA se snažit vše zvládnout jak technologicky, tak i časově. Jde o 

šibeniční termíny. 

- Již bylo provedeno vytyčení stavby a odhumusování pozemku. 

 

Zdeněk Luskač – co když se proinvestování nestihne v termínu? 

Jaroslav Komosný – co se nestihne proinvestovat, to se musí vrátit. Finanční postihy a sankce  

            v dotačních podmínkách nejsou. 

Tomáš Vostřák – dotace je z národních nebo evropských zdrojů? 

Jaroslav Komosný – dotace z MF je z národních zdrojů. 

 

Petr Svoboda – co všechno jste schopni do 30.11.2020 stihnout udělat? 

Ing. Janeček – určitě hrubou stavbu se střechou, omítky, čerpadla, okna, předchystat vše, co  

  půjde (asi 70%). 

Martin Valihrach – takže říkáte, že se 90% hodnoty neproinvestuje? 

Ing. Janeček – budeme se snažit vše zvládnout 

Komosný Jaroslav – stavební dozor bude dělat projektant Ing. Arch. Jakub Roleček, 

           (fi KEEO4DESIGN s.r.o.) 

 

Usnesení č. 36/20/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na výstavbu „Novostavba bytového 

domu pro sociální bydlení – Krumvíř“ mezi Obcí Krumvíř a fi RENOVA stavební a 

obchodní společnost s.r.o. 

 

Hlasování č. 3.:       14-0-0 
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Bod č. 2. 

Řád veřejného pohřebiště Obce Krumvíř  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště obce Krumvíř dle nové legislativy. 

 

Bc. Petra Winklerová – otevírací doba je pouze do 18:00h 

Jaroslav Komosný – otevírací doba se upraví do 22:00h 

Zdeněk Burýšek – na hřbitově visela cedule Co jste vy, byli jsme i my. Kde je? 

Jaroslav Komosný – asi ji někdo ukradl. Může se nechat zhotovit nová. 

Jaroslav Komosný – zbořený památník u školy byl naceněn na 27 000,- (jeho oprava).  

            Vypadá to, že památník někdo povalil. Případ vyšetřuje Policie ČR.    

 

Usnesení č. 37/20/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště Obce Krumvíř. 

 

Hlasování č. 4.:  14-0-0 

 

 

Bod č. 3  

Rozpočtové opratření č. 3 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 24 629 100,-Kč na 26 686 300,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 27 303 000,-Kč na 36 624 000,-Kč 

- Financování je 9 937 700,-Kč. 

 

Usnesení č. 38/20/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. 

 

Hlasování č. 5: 14-0-0 

 

 

Bod č. 4 

Žádost spolku pro muzeum o prominutí důsledků nesplacení plné výše částky půjčky 

poskytnuté Obcí Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Spolek pro muzeum žádá o prominutí penále, uvedený ve Smlouvě o půjčce 300 000,-

Kč. Splatnost byla 30.6.2020. Zatím vrátili 100 000,-Kč. Pokud těch 200 000,-Kč 

nebude vráceno – rozpustí se jim to během čtyř let do příspěvku. 

- Splatnost se stanovuje do 31.12.2020. 
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Usnesení č. 39/20/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí důsledků nesplacení plné výše částky půjčky 

poskytnuté Obcí Krumvíř Spolku pro muzeum. 

 

Hlasování č. 6: 14-0-0 

 

 

Bod č. 5 

Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s. na prodej pozemku p.č. 

918/13 o výměře 23 m2 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce, a.s. na prodej pozemku 

p. č. 918/13 o výměře 23 m2 v celkové hodnotě 736,-Kč (32,-Kč za 1 m2). Jde o 

pozemek naproti hrnčírny. Půjde o výstavbu nové trafostanice k ČOV. 

 

Usnesení č. 40/20/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a E.ON Distribuce, 

a.s. na prodej pozemku p. č. 918/13 o výměře 23 m2 za celkovou částku 736,-Kč. 

 

Hlasování č. 7: 14-0-0 

 

 

Bod č. 6 

Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v obou hernách 

MŠ Krumvíř a o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 

2020/2021 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o žádost ZŠ a MŠ Krumvíř dle zákona 561/2004 Sb. Žádají si každý rok. 

 

Usnesení č. 40/20/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o povolení výjimky 

z nejvyššího počtu dětí v obou hernách MŠ Krumvíř ve školním roce 2020/2021 

z počtu 24 v §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání na 28 podle §23 

odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školský zákon a o povolení výjimky z nejnižšího počtu 

žáků ZŠ Krumvíř ve školním roce 2020/2021 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

školský zákon a dle vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. 

 

Hlasování č. 8: 14-0-0 
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Bod č. 7 

Různé 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Byl poptán u fi KEEO4DESIGN projekt na elektrofikaci stadionu. Na pódiu je navržen 

oblouk + možné zastřešení pódia. Pro zavěšení světel by byl oblouk dostačující a pro 

zvukařskou aparaturu ne. Rozvody elektřiny jsou na prvním místě. Nacenění oblouků + 

rozvody elektřiny by vyšlo cca 1 500 000,-Kč. 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Mgr. Michaela Procházková – vznesla dotaz, zda se bude pořádat Adventní jarmark. 

Jaroslav Komosný – je to venkovní akce, tak proč ne. V KD akce být nemůže. 

 

Ladislav Foretník – v jakém stavu je ČOV (silnice)? 

Petr Svoboda – kdy se začne s ČOV? 

Zdeněk Luskač – může se začít s pracemi na ČOV dřív? 

Jaroslav Komosný – prováděcí projekt bude hotov do konce roku 2020. Poté bude probíhat  

            výběrové řízení na stavební dozor a na dodavatele. 

Martin Valihrach – vše se časově stíhá? 

Jaroslav Komosný – projekty přípojek jsou podány na Stavebním úřadě. 

 

Mgr. Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz ohledně protažení chodníku směr Bohumilice. Dále 

          chodníku v zátočině u č. p. 129, zda může být opraven? 

Jaroslav Komosný– povede tam kanalizace. Poté se bude řešit chodník. Starosta řekne p. 

            Ludvíkovi, aby chodník opravil, protože jej rozjezdil. 

 

Zdeněk Luskač – informoval se ohledně vyhlášky na sečení trávy a na spalování suchých 

       rostlinných materiálů, v které dny se může toto provádět? 

Jaroslav Komosný– vydaná Vyhláška je pouze na spalování suchých rostlinných materiálů a 

            to ze dne 22.11.2012 č. 1/2012. Spalovat se může úterý, středa, sobota v  

            čase od 9:00h do 20:00h.  

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně pozemkových úprav. 

Jaroslav Komosný – zatím se mu nepodařilo se s nikým telefonicky zkontaktovat. 

 

Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně radaru, zda byla zaslána žádost na Policii ČR 

         Hustopeče. 

Jaroslav Komosný – Policie ČR přislíbila mobilní rozhlas (zvýšené hlídky v obci Krumvíř). 

 

Mgr. Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz ohledně zavedení pytlového systému odpadů. 

Jaroslav Komosný – zatím zaveden nebyl. Je potřeba najít člověka, který se postaví ke každé 

              práci a bude na něj spolehnutí. 
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Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 3. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 21:12 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Petr Svoboda                       ………………………………      

                  

 

 

                              Jaroslav Hrabec          ………………………………

  

 

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne:  3.9.2020 


