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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 12.3.2020 č. 1/2020                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 1. 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 6/2019 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 1. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Mgr. Ondřej Luskač a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 1/20/Z 1 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání ZO pana 

Mgr. Ondřeje Luskače a pana Martina Valihrach. 

 

Hlasování č. 1: 12-0-1 (Pro-Proti-Zdržel se) 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 2/20/Z 1 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 1. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř: 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Smlouva o bezúplatném převodu vlast. práva k nemovitým věcem - ÚZSVM. 

2. Kupní smlouva na pozemky mezi obcí Krumvíř a panem Alešem Foretníkem. 

3. Žádost Spolku pro muzeum Krumvíř o návratnou finanční výpomoc. 

4. Schválení invest. záměru „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř, Krumvíř č. p. 23. 

5. Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř, Krumvíř č. p. 23 do výzvy 

Ministerstva financí. 
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6. Schválení invest. záměru „Novostavba byt. domu obecních bytů Krumvíř“. 

7. Podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba byt. domu obecních bytů Krumvíř do 

výzvy Ministerstva financí. 

8. Způsob výběru uchazečů o byty v „Novostavbě byt. domu obecních bytů Krumvíř“. 

9. Způsob určení nájmu v „Novostavbě byt. domu obecních bytů Krumvíř“. 

10. Aktualizace směrnice o cestovních náhradách. 

11. Rozpočtové opatření č. 1. 

12. Prodej pozemku st. p. č. 546 o výměře 36 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání 

vlastnických vztahů. 

13. Prodej pozemku p. č. 498/37 o výměře 675 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem výstavby 

rodinného domu. 

14. Prodej části pozemku p. č. 43/2 v k. ú. Krumvíř a to pozemky 43/70 o výměře 5 m2 a 

pozemek st. p. č. 780 o výměře 9 m2 dle geom. plánu č. 925-114/2019 za účelem 

narovnání vlastnických vztahů. 

15. Prodej pozemku p. č. 915/30 o výměře 322 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání 

vlastnických vztahů. 

16. Prodej části pozemku p. č. 73/7 a to pozemek p. č. 787 o výměře 1 m2 dle geom. p. č. 

939-6/2020 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů. 

17. Směna a odkup pozemků – Odkup pozemků p. č  920/28, 920/31, 920/32, 920/33, 

920/34 a 920/35 v k. ú. Krumvíř o celkové výměře 8.852 m2, které jsou ve vlastnictví 

Města Klobouky u Brna. Část těchto pozemků je navrženo směnit za pozemky 3566/7, 

3566/3, 3566/4, 3565/15 a 3565/14 o celkové výměře 930 m2, které jsou v k. ú. 

Klobouky u Brna a jsou ve vlastnictví Obce Krumvíř. 

18. Pacht pozemků pro zemědělské užívání – výběr z doručených nabídek a schválení 

smlouvy o zemědělském pachtu. 

19. Různé. 

20. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       12-0-1 

 

 

Bod č. 1. 

Smlouva o bezúplatném převodu vlast. práva k nemovitým věcem - ÚZSVM  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o bezúplatný převod mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a 

Obcí Krumvíř pozemků p. č. 1405/2, 1405/5, 1405/6, 1405/7 – veřejná zeleň. 

 

Usnesení č. 3/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP 7/18 mezi Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Krumvíř. 

 

Hlasování č. 3.: 13-0-0 
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Bod č. 2. 

Kupní smlouva na pozemky mezi obcí Krumvíř a panem Alešem Foretníkem  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pozemky, kolem Spáleného potoka, p. č. 2108/14, 1880/58, 1880/53, 697/3, 

697/80, 697/85, 697/113, 697/125, 1764/1, 1764/11, 920/51 o celkové výměře 12.897 

m2 za cenu 232.146,-Kč. 

- Výkup pozemků kvůli pozemkovým úpravám, v plánu je biocentrum.  

 

Usnesení č. 4/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a panem Alešem 

Foretníkem na pozemky p. č. 2108/14, 1880/58, 1880/53, 697/3, 697/80, 697/85, 

697/113, 697/125, 1764/1, 1764/11, 920/51 o celkové výměře 12.897 m2 za cenu 

232.146,-Kč. 

 

Hlasování č. 4.:  13-0-0 

 

 

Bod č. 3  

Žádost Spolku pro muzeum Krumvíř o návratnou finanční výpomoc  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost Spolku pro muzeum Krumvíř o návratnou finanční výpomoc 300 000,-

Kč na opravy. 

 

Usnesení č. 5/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu O poskytnutí návratné finanční 

výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce mezi Obcí Krumvíř a Spolkem pro 

muzeum Krumvíř. 

 

Hlasování č. 5: 12-0-1 

 

 

Bod č. 4 

Schválení invest. záměru „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř, Krumvíř č. p. 23 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o schválení investičního záměru „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř“ k žádosti o dotaci 

na Ministerstvo financí. 

 

Usnesení č. 6/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr "Nadstavba jídelny Základní školy 

Krumvíř". 

 

Hlasování č. 6: 13-0-0 
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Bod č. 5 

Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř, Krumvíř č. p. 23 do výzvy 

Ministerstva financí  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o schválení podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Krumvíř“ na 

Ministerstvo financí. 

 

Usnesení č. 7/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí 

VPS 228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obce. 

 

Hlasování č. 7: 13-0-0 

 

 

Bod č. 6 

Schválení invest. záměru „Novostavba byt. domu obecních bytů Krumvíř“ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o schválení investičního záměru „Novostavba bytového domu obecních bytů 

Krumvíř“ k žádosti o dotaci na Ministerstvo financí. 

 

Usnesení č. 8/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr "Novostavba obecního bytového 

domu v obci Krumvíř". 

 

Hlasování č. 8: 13-0-0 

 

 

Bod č. 7 

Podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba byt. domu obecních bytů Krumvíř do 

výzvy Ministerstva financí 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o schválení podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba bytového domu 

obecních bytů Krumvíř“ k žádosti o dotaci na Ministerstvo financí. 

 

Usnesení č. 9/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí 

VPS 223-2-2020 Podpora výstavby obnovy a provozování komunální infrastruktury. 

 

Hlasování č. 9: 13-0-0 
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Bod č. 8 

Způsob výběru uchazečů o byty v „Novostavbě byt. domu obecních bytů Krumvíř“ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o schválení způsobu výběru uchazečů o byty v „Novostavbě bytového domu 

obecních bytů Krumvíř“. Půjde o individuální posouzení jednotlivých žádostí dle 

kritérií: osoba zletilá a trestně bezúhonná, finanční situace žadatele a jeho platební 

schopnost, počet dětí, upřednostnění matek (otců) samoživitelek (samoživitelů), 

zdravotní stav žadatele. 

 

Usnesení č. 10/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt, 

který bude mít následující podobu. 

• obyvatelé s trvalým pobytem v obci Krumvíř v bytové nouzi nebo osoby s 

prokazatelnou vazbou na obec Krumvíř v bytové nouzi. 

O přidělení bytů bude rozhodovat zastupitelstvo obce na základě individuálního     

posouzení jednotlivých žadatelů o byt. Obec bude byty pronajímat na základě nájemní 

smlouvy. 

 

Hlasování č. 10 13-0-0 

 

 

Bod č. 9 

Způsob určení nájmu v „Novostavbě byt. domu obecních bytů Krumvíř“ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o určení nájmu v „Novostavbě bytového domu obecních bytů Krumvíř“. Půjde o 

cenu nájmu v místě obvyklou. 

 

Usnesení č. 11/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje způsob určení nájmu dle Nařízení vlády č. 453/2013 

Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného 

obvyklého v daném místě, dle §3 odst. 1 b), tedy na základě prokazatelného doložení 

výše nejméně 3 srovnatelných nájemných. 

 

Hlasování č. 11 13-0-0 

 

 

Bod č. 10 

Aktualizace směrnice o cestovních náhradách 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o aktualizaci na základě Vyhlášky 358/2019 Sb., došlo k úpravě cen pohonných 

hmot poskytování stravného v dolní hranici. 
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Usnesení č. 12/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách na základě Vyhlášky 

358/2019 Sb. 

 

Hlasování č. 12 13-0-0 

 

 

Bod č. 11 

Rozpočtové opatření č. 1 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 23 171 000,-Kč na 24 398 800,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 26 313 000,-Kč na 26 613 000,-Kč 

- Financování je 2 214 200,-Kč 

 

Usnesení č. 13/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 

 

Hlasování č. 13 13-0-0 

 

 

Bod č. 12 

Prodej pozemku st. p. č. 546 o výměře 36 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání 

vlastnických vztahů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Antonína Konečného o odkoupení st. p. č. 546 o výměře 36 m2 v k. p. 

Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů. Pozemek pod jeho sklepem. Za 

cenu 330,-Kč/m2. 

 

Usnesení č. 14/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a p. Antonínem 

Konečným na st. p. č. 546 o výměře 36 m2. 

 

Hlasování č. 14 13-0-0 

 

 

Bod č. 13 

Prodej pozemku p. č. 498/37 o výměře 675 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem výstavby 

rodinného domu 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pozemek po p. Charvátovi a sl. Burešové. Zájemci nabídli nejvyšší cenu 

obálkovou metodou. 

- Bylo 5 zájemců – Vojtěch Veselý, Jiří Prokop, Richard Brabec, Petr Synek, Filip 

Kružlík a Dominica Trutmanová. 

- Při otevírání obálek na Radě obce byli zájemci přítomni. 
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- Nejvyšší cenu 878 000,-Kč nabídl p. Petr Synek.  

 

Usnesení č. 15/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a p. Petrem 

Synkem na prodej pozemku p. č. 498/37 o výměře 675 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem 

výstavby rodinného domu za cenu 878 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 15 13-0-0 

 

 

Bod č. 14 

Prodej části pozemku p. č. 43/2 v k. ú. Krumvíř a to pozemky 43/70 o výměře 5 m2 a 

pozemek st. p. č. 780 o výměře 9 m2 dle geom. plánu č. 925-114/2019 za účelem 

narovnání vlastnických vztahů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Františka Drápala o koupi částí pozemku p. č. 43/2 v k. ú. Krumvíř a 

to pozemky 43/70 o výměře 5 m2 a st. p. č. 780 o výměře 9 m2 dle geom. plánu č. 

925-114/2019 za účelem narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o pozemky v jeho 

zahradě a zasahují až do dvora. St. p. č. 780 o výměře 9 m2 bude prodána za 

330Kč/m2 a ostatní plocha p. č. 43/70 o výměře 5 m2 bude prodána za 32Kč/m2.  

 

Usnesení č. 16/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a p. Františkem 

Drápalem na prodej částí pozemku p. č. 43/2 v k. ú. Krumvíř a to na pozemky 43/70 o 

výměře 5 m2 za cenu 32,-Kč/m2 a st. p. č. 780 o výměře 9 m2 za cenu 330Kč/m2 za 

účelem narovnání vlastnických vztahů. 

 

Hlasování č. 16 13-0-0 

 

 

Bod č. 15 

Prodej pozemku p. č. 915/30 o výměře 322 m2 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání 

vlastnických vztahů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Světlany Šmídové o koupi pozemku p. č. 915/30 o výměře 322 m2 v k. 

ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o část její zahrady ve 

vlastnictví obce. Za cenu 30,-Kč/m2. 

 

Usnesení č. 17/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a p. Světlanou 

Šmídovou na prodej pozemku p. č. 915/30 o výměře 322 m2 v k. ú. Krumvíř za cenu 

30Kč/m2 za účelem narovnání vlastnických vztahů. 

 

Hlasování č. 17 13-0-0 
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Bod č. 16 

Prodej části pozemku p. č. 73/7 a to pozemek p. č. 787 o výměře 1 m2 dle geom. p. č. 939-

6/2020 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Vojtěcha Veselého o koupi části pozemku p. č. 73/7 a to pozemku p. 

č. 787 o výměře 1 m2 dle geom. plánu č. 939-6/2020 v k. ú. Krumvíř za účelem 

narovnání vlastnických vztahů. Jedná se o pozemek pod sklepem. Za cenu 330,-

Kč/m2. 

 

Usnesení č. 18/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a p. Vojtěchem 

Veselým na prodej části pozemku p. č. 73/7  a to pozemku p. č. 787 o výměře 1 m2 za 

cenu 330,-Kč/m2 v k. ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů.  

 

Hlasování č. 18 13-0-0 

 

 

Bod č. 17 

Směna a odkup pozemků – Odkup pozemků p. č  920/28, 920/31, 920/32, 920/33, 920/34 a 

920/35 v k. ú. Krumvíř o celkové výměře 8.852 m2, které jsou ve vlastnictví Města 

Klobouky u Brna. Část těchto pozemků je navrženo směnit za pozemky 3566/7, 3566/3, 

3566/4, 3565/15 a 3565/14 o celkové výměře 930 m2, které jsou v k. ú. Klobouky u Brna a 

jsou ve vlastnictví Obce Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde odkup pozemků p. č. 920/28, 920/31, 920/32, 920/33, 920/34, 920/35 v k. ú. 

Krumvíř o celkové výměře 8.852 m2 ve vlastnictví Města Klobouky u Brna. Část 

těchto pozemků je schváleno zastupitelstvem Města Klobouky u Brna směnit za 

pozemky 3566/7, 3566/3, 3566/4, 3565/15, 3565/14 o celkové výměře 930 m2, v k. ú. 

Klobouky u Brna a jsou ve vlastnictví obce Krumvíř. Za cenu 20,-Kč/m2. 

 

Martin Valihrach – proč směna? Bylo by lepší schválit odkoupení pozemků od Města 

          Klobouky u Brna a naopak. 

 

Usnesení č. 19/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Městem 

Klobouky u Brna na koupi pozemků p. č. 920/28, 920/31, 920/32, 920/33, 920/34, 

920/35 v k. ú. Krumvíř o celkové výměře 8.852 m2 a na prodej pozemků p. č. 3566/7, 

3566/3, 3566/4, 3565/15, 3565/14 v k. ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 930 m2. 

 

Hlasování č. 19 13-0-0 
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Bod č. 18 

Pacht pozemků pro zemědělské užívání – výběr z doručených nabídek a schválení 

smlouvy o zemědělském pachtu 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Záměr Obce Krumvíř o pacht pozemků v k. ú. Krumvíř byl zveřejněn na úřední desce 

od 3.2. do 22.2.2020. 

- Jde o pozemky: 1250/228, 503/84, 1048/201, 1250/146, 1048/204, 1250/149, 519, 

918/7, 918/11, 1048/147, 160/99, 1930/232 o celkové výměře 98 419 m2. 

- Pozemky užíval p. Aleš Foretník. 

- Byly podány 3 nabídky: AGRO    3 550,-Kč/ha ročně 

Valihrach František  3 000,-Kč/ha ročně 

Věchet Jaroslav  5 555,-Kč/ha ročně 

 

- Smlouva o pachtovném bude stejná jako s p. Alešem Foretníkem. 

 

Usnesení č. 20/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu mezi Obcí Krumvíř a 

p. Jaroslavem Věchetem, Kašnice 49, 691 72 za cenu 5 555,-Kč/ha ročně.  

 

Hlasování č. 20 13-0-0 

 

 

Bod č. 19 

Různé 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Veřejné osvětlení – podána nabídka od 3 firem: EMPESORT s.r.o., Karel Šabata, Elmont- 

           invest s.r.o. na základě zpracovaného pasportu. 

 

- fi EMPESORT s.r.o. – navrhla svítidla ZEUS, okamžitá úhrada 1 657 499Kč, na 

splátky 1 718 212,-Kč. Montují sami. 

 

- fi Karel Šabata – navrhl svítidla MODUS (česká firma) cena 1 557 245,-Kč 

 

- fi Elmont-invest – navrhla svítidla OMNIA cena 1 953 123,-Kč 

 

Záruka je 5 let u všech nabídek. Teď je potřeba rozhodnout, zda vybrat z těchto tří nabídek 

nebo ještě někoho oslovit. 

 

Mgr. Ondřej Luskač – zkusit se zeptat v okolních vesnicích 

 

Jaroslav Komosný – navrhuje naše svítidla MODUS, jde o nejnižší nabídku, vše je v ceně, 

            bude nižší odběr elektřiny. Pan Šabata to tady zná a je zkušený. 

 

Zdeněk Burýšek – jaká bude úspora elektřiny? 

Jaroslav Komosný – jde o asi 200 svítidel, MODUS asi 40W, půjde asi o 60% úsporu. 
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Martin Valihrach – ročně se platí asi kolik? 

Jaroslav Komosný – platí se ročně asi 270 000,-Kč, odpadnou opravy svítidel. 

 

Usnesení č. 21/20/Z 1 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele nového veřejného osvětlení fi Karel 

Šabata s nabídkou svítidel MODUS za cenu 1 557 245,-Kč. 

 

Hlasování č. 21 13-0-0 

 

 

Pytlový sběr – na pet lahve a papír 

 

Nabídku podala fi PYTLÍK a.s. – jde asi o 450 domů. Každý dům by dostal 12 ks pytlů na  

       pet-lahve a 12 ks pytlů na papír. Šlo by celkem asi o  

       10 800 ks pytlů na rok. Velikost pytlů je 120 l. Nabalili by 

       ruličky po 12 ks. Vyšlo by to asi na 32 000,-Kč/ročně. 

Martin Valihrach – zjistit, zda by nešla sehnat dotace na popelnice – tráva, plast, papír. 

          Prověřit kolik by stál popelnicový sběr.  

Jaroslav Komosný – muselo by se investovat do hákových kontejnerů za traktor, stojí asi 

            200 000,-Kč, nebo vyrobit vlečku na sběr popelnic. 

 

 

Kontrola z České inspekce životního prostředí – byla tady na kontrole p. Buchtová ohledně 

            vypouštění odpadních vod, kontrolovala septik, garáž, všechny výpusti –  

            vše si fotila. Přijeli před 9:00h a v 15:30h odjeli. Přijde asi pokuta. 

- Žádalo se o povolení vypouštění odpadních vod. Povolení jsme nedostali. Jde o to, že 

nemáme splaškovou kanalizaci. Budeme znovu žádat o povolení. Snad nám 

vypouštění odpadních vod povolí, když se začne stavět ČOV. 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Martin Valihrach - zda neoslovit CETIN o položení optických kabelů. 

Jaroslav Komosný – při stavbě ČOV se to nesmí. 

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně pozemku p. Víta Valihracha naproti hasičky, děti  

         tam hází odpadky, jestli tam nedat koš? 

Jaroslav Komosný – pracovníci tam odpadky sbírají. 

 

Martin Valihrach – jak vypadá aplikace Galileo – mobilní rozhlas pro občany? 

Lukáš Kobylka – p. Jakub Dufka poptal 5 firem, dostaví se na radu a upřesní podrobnosti. 

 

Martin Valihrach – co starý hřbitov? 

Jaroslav Komosný – dotaci na starý hřbitov jsme nedostali. Upraví se cestička a chodník. 

 

Martin Valihrach – je dost zájemců o pozemky. Jestli by se neměla začít připravovat nová  

          lokalita – stavební pozemky. 

Jaroslav Komosný – musela by se zhotovit zastavovací studie. Nová lokalita je zahrnuta v  

            Územním plánu. 



11 

 

Martin Valihrach – co víme o železniční dráze? 

Jaroslav Komosný – teď tady jela drezína jen s pracovníky. 

 

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně vlhnoucí zdi v tělocvičně. 

Jaroslav Komosný – došlo ke kontrole termokamerou, musí se tam dát odvětrávání. Oprava 

            zdi bude uplatněna jako reklamace u fi Renova, odvětrání nebylo v 

            projektu (zaplatí Obec). 

Martin Valihrach – vlhká zeď – musí být problém jinde. 

Jaroslav Komosný – zeď je podřezaná a zaizolovaná. 

 

Vojtěch Veselý – jak naposledy pršelo, tak zatíkalo do kuchyňky KD. 

Jaroslav Komosný – rýna byla plná jehličí. 

 

Mgr. Ivana Lexová – vznesla dotaz ohledně dotace z Ministerstva financí. 

Jaroslav Komosný – žádost je zpracovaná a podaná. 

 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 1. zasedání  

 

 

 

Zastupitelstva obce ve 20:45 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Mgr. Ondřej Luskač           ………………………………      

                  

 

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

  

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne:  18.3.2020 


