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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 18.12.2020 č. 4/2020                                                              

 

  
 

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 určena Jana Komosná 

 

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2020 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 4. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Lukáš Kobylka a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 41/20/Z 4 

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

Lukáše Kobylku a pana Martina Valihracha. 

 

Hlasování č. 1: 14-0-0 (Pro-Proti-Zdržel se) 

 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 42/20/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. Rozpočtové opatření č. 6. 

2. Pověření Rady obce o provedení rozpočtového opatření – na období od konání 

posledního jednání Zastupitelstva obce do konce roku 2020. 

3. Žádost Spolku pro muzeum o prodloužení splatnosti Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí 

Krumvíř a Spolkem pro muzeum Krumvíř – Dodatek č. 2. 
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4. Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a Agropodnikem Mašovice a.s. na pozemky p. č. 

920/24, 920/25, 920/26, 920/27 o celkové výměře 4986 m2 za cenu 23,-Kč/m2. 

5. Prodej pozemku č. st. 798 o výměře 7 m2 dle geom. p.č. 963-190/2020 v k. ú. Krumvíř. 

6. Prodej částí pozemků p. č. 74/1 a p. č. 1447 a to díl a+c o výměře 21 m2 + díl d o 

výměře 3 m2 dle geom. p. č. 955-697/2020 v k. ú. Krumvíř. 

7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Krumvíř a Vodovody a 

kanalizace Hodonín a.s. 

8. Žádost pana Poláčka Miloše o Souhlas Obce Krumvíř se zřízením zástavního práva na 

pozemek p. č. 1930/39 ve prospěch Hypoteční banky a.s. 

9. Smlouva o dílo na zpracování Změny č. 2 územního plánu Krumvíř mezi Obcí 

Krumvíř a AR projekt s.r.o. 

10. Smlouva o dílo na pořizovatelskou činnost k pořízení Změny č. 2 územního plánu 

Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a Ing. arch. Jarmilou Filipovou. 

11. Smlouva o poskytnutí součinnosti mezi Obcí Krumvíř a A+R s.r.o (Penny). 

12. Smlouva o spolupráci mezi Obcí Krumvíř a p. Ing. Antonínem Otýpkou a p. 

Jaroslavem Otýpkou. 

13. Inventarizace obecního majetku, složení inventarizačních komisí. 

14. Rozpočet Obce Krumvíř na rok 2021. 

15. Město Klobouky u Brna – kanalizační přípojky Krumvíř. 

16. Různé. 

17. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       14-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Rozpočtové opatření č. 6 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 26 686 300,-Kč na 32 633 200,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 36 631 000,-Kč na 37 567 000,-Kč 

- Financování je 4 933 800,-Kč. 

 

 

Usnesení č. 43/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.6. 

 

Hlasování č. 3.:       14-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Pověření Rady obce o provedení rozpočtového opatření – na období od konání 

posledního jednání Zastupitelstva obce do konce roku 2020 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pověření Rady obce v případě Rozpočtového opatření č. 7/2020 na období od 

konání posledního jednání ZO do konce roku 2020.  

            .    
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Usnesení č. 44/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje pověření Rady obce k provedení případného 

Rozpočtového opatření č. 7/2020 v období od konání posledního jednání 

Zastupitelstva obce do konce roku 2020. 

 

Hlasování č. 4.:  14-0-0 

 

 

Bod č. 3  

Žádost Spolku pro muzeum o prodloužení splatnosti Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí 

Krumvíř a Spolkem pro muzeum Krumvíř – Dodatek č. 2 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Spolek pro muzeum žádá o prodloužení splatnosti půjčky do příštího roku bez penále, 

na které se musí uzavřít Dodatek č.2.  

- Kontrola z JmK (audit) doporučila, ještě jednou prodloužit splatnost, ale poté již 

převést na dar s vyúčtováním. 

- Šlo o půjčku 300 000,-Kč. Doposud bylo vráceno 100 000,-Kč. Ještě dluží 200 000,-

Kč. 

 

Petra Winklerová – Spolkem pro muzeum bylo dodáno vyúčtování dotace za rok 2020 na  

          částku 75 000,- a vyúčtování půjčky ve výši 100 000,-Kč. 

Zdeněk Burýšek – bylo by dobré dát termín do kdy se splatnost prodlužuje. Poté dodat 

         vyúčtování za co těch zbývajících 200 000,-Kč utratili. 

Zdeněk Luskač – bylo by dobré, kdyby p. Věra Colledani přišla osobně na zasedání ZO a vše 

                            vysvětlila. 

 

- zastupitelé určili termín splatnosti půjčky do 31.8.2021, poté žádají o vyúčtování zbylé 

půjčky 200 000,-Kč. 

 

Usnesení č. 45/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 mezi Obcí Krumvíř a Spolkem pro 

muzeum o prodloužení splatnosti půjčky do 31.8.2020 bez penále a poté dodání 

vyúčtování. 

 

Hlasování č. 5: 13-0-1 

 

 

Bod č. 4 

Kupní smlouva mezi Obcí Krumvíř a Agropodnikem Mašovice a.s. na pozemky p. č. 

920/24, 920/25, 920/26, 920/27 o celkové výměře 4986 m2 za cenu 23,-Kč/m2 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pozemky na ukládku výkopové zeminy (bývalý rybník), poté bude z těchto 

pozemků louka. Vše je v souladu s pozemkovými úpravami. Vedle bude navazovat 

biokoridor, kde bude přirozeně nastupovat voda. O celkové výměře 4 986 m2 za cenu 

23,-Kč/m2. Cena celkem 114 678,-Kč. 
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Usnesení č. 46/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Agropodnikem 

Mašovice a.s. na pozemky p. č. 920/24, 920/25, 920/26, 920/27 o celkové výměře 4 986 

m2 za cenu 23,-Kč/m2. 

 

Hlasování č. 6: 14-0-0 

 

 

Bod č. 5 

Prodej pozemku č. st. 798 o výměře 7 m2 dle geom. p. č. 963-190/2020 v k. ú. Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Vojtěch Veselého o odkup části pozemku p. č. 73/7. Na tento pozemek 

zasahuje sklep, jehož je vlastníkem. Dle geom. p. č. 963-190/2020 je požadovaná část 

pozemku o výměře 7 m2. 

- Prodej st. p. ve výši 330,-Kč/m2 + DPH. Obec Krumvíř se stala plátcem DPH. 

 

Usnesení č. 47/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a panem 

Vojtěchem Veselým na část pozemku p. č. 73/7 a to st. p. 798 o výměře 7 m2 za cenu 

330,-Kč/m2 + DPH. 

 

Hlasování č. 7: 14-0-0 

 

 

Bod č. 6 

Prodej částí pozemků p. č. 74/1 a p. č. 1447 a to díl a+c o výměře 21 m2 + díl d o výměře 

3 m2 dle geom. p. č. 955-697/2020 v k. ú. Krumvíř  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Ladislava Zemánka o odkup částí pozemků p. č. 74/1 díl a+c o výměře 

21 m2 a p. č. 1447 díl d o výměře 3 m2. Jde o zastavenou plochu pod jeho domem.  

- Prodej st. p. ve výši 330,-Kč/m2 + DPH. 

 

Usnesení č. 48/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a panem 

Ladislavem Zemánkem za účelem narovnání vlastnických vztahů a to na část 

pozemku 71/1 díl a+c o výměře 21m2 a části pozemku p. č. 1447 díl d o výměře 3m2, 

o celkové výměře 24m2 za cenu 330,-Kč/m2 + DPH. . 

 

Hlasování č. 8: 14-0-0 

 

 

Bod č. 7 

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí Krumvíř a Vodovody a 

kanalizace Hodonín a.s. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 
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- Jde o Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů dle nového zákona, s cílem 

zajistit bezpečné a plynulé provozování provozně souvisejících vodovodů ve 

vlastnictví. 

- Obec Krumvíř vlastní část vodovodního řadu (vlastní akcie VaK Hodonín) a touto 

dohodu se zavazuje ponechat připojení vodovodu A na vodovod B, aby byla zajištěna 

plynulá dodávka pitné vody v obci Krumvíř. VaK Hodonín tento řad provozuje. 

 

Usnesení č. 49/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

mezi Obcí Krumvíř a Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. 

 

Hlasování č. 9: 14-0-0 

 

 

Bod č. 8 

Žádost pana Poláčka Miloše o Souhlas Obce Krumvíř se zřízením zástavního práva na 

pozemek p. č. 1930/39 ve prospěch Hypoteční banky a.s. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o žádost p. Miloše Poláčka o Souhlas Obce Krumvíř se zřízením zástavního práva 

na pozemek p. č. 1930/39 ve prospěch Hypoteční banky a.s. 

- Toto požaduje banka kvůli navýšení hypotéky. 

- Obec Krumvíř má věcné zástavní právo – do 5 let zkolaudovat a předkupní právo. 

- Tímto předkupní právo Obci Krumvíř zanikne. 

 

Zdeněk Luskač – jde o člověka, který chce domek dostavět? 

Lukáš Kobylka – ano. Domek je již skoro dodělaný. 

Martin Valihrach – jak by probíhalo předkupní právo v případě postaveného domu na 

          pozemku? 

Jaroslav Komosný – Obec by musela domek vyplatit, aby se neobohacovala. 

            Pan Poláček koupil hrubou stavbu od p. Kopeckého. 

 

Usnesení č. 50/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost pana Miloše Poláčka o Souhlas se zřízení 

zástavního práva na pozemek p. č. 1930/39 ve prospěch Hypoteční banky a.s. 

 

Hlasování č. 10: 14-0-0 

 

 

Bod č. 9 

Smlouva o dílo na zpracování Změny č. 2 územního plánu Krumvíř mezi Obcí Krumvíř 

a AR projekt s.r.o. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Smlouvu mezi Obcí Krumvíř a AR projekt, s.r.o. na zpracování Změny č. 2 

územního plánu Obce Krumvíř. Jde o změnu kvůli výstavbě prodejny Penny Market. 
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- Smlouva byla zkontrolována našimi právníky a doplněna úpravami, které se mají 

vypustit, a které doplnit. 

- na předešlém zasedání ZO p. Blažek (zástupce Penny) sliboval, že Penny Market dá 

Obci Krumvíř 2 000 000,-Kč na vybudování chodníku (vybudování chodníku by 

vyšlo cca 2 700 000,-Kč). Podmínky se změnily. Penny může dát na investici 

vyvolanou výstavbou prodejny 500 000,-Kč a zřídili by zastávky autobusu (vyčíslení 

zřízení zastávek autobusu cca 1 200 000,-Kč). 

 

Zdeněk Burýšek – musel by tam být přechod k zastávkám autobusu. Došlo by tím k omezení 

         dopravy a rychlosti na tahu směr z Krumvíře na Kašnici. 

 

Miroslav Ledahudec – autobusové zastávky by vybudoval kdo? 

Jaroslav Komosný – zastávky by vybudovalo Penny. 

Ilona Jakubčíková – nemůžou počkat? 

Jaroslav Komosný – tlačí na to, aby probíhala změna územního plánu. 

Petr Svoboda – toto teda odsouhlasíme s jakými podmínkami? 

Jaroslav Komosný – Penny dá Obci Krumvíř 500 000,-Kč a vybudují autobusové zastávky. 

            Jde o to schválit Smlouvu o dílo na zpracování Zmeny č. 2 územního 

            plánu Krumvíř s fi AR projekt, s.r.o. 

Zdeněk Luskač – buď bude zpracovatel AR projekt, s.r.o. s úpravami souhlasit anebo ne. 

Miroslav Ledahudec – smlouva by se měla schválit v konečné, již upravené podobě. Je 

     potřeba smlouvu schválit a podepsat do konce roku? 

Jaroslav Komosný – chtějí, aby změna ÚP probíhala. Když nebude zpracovatel AR projekt,  

            s.r.o. s úpravami souhlasit, nic se nepodepíše. 

Ilona Jakubčíková – nechtějí, abychom to brzdili, aby mohli jednat 

            Občané Klobouk u Brna si průzkumem z 80% odhlasovali Lídl. 

            Naši občané dotazníkem z 75% odhlasovali Penny (raději by chtěli Lídl). 

Jaroslav Komosný – vše je 50 na 50. Když se schválí změna ÚP, nemusí ale dostat kladné  

            stanovisko ohledně vynětí z půdního fondu. 

Ilona Jakubčíková – zastaví se půda, kterou není potřeba zabírat. 

Zdeněk Luskač – změna ÚP se týká čeho, co to bude? 

Jaroslav Komosný – bude to občanská vybavenost. 

Martin Valihrach – budou se tedy schvalovat upravené smlouvy našimi právníky? 

Jaroslav Komosný – ano. Pokud nebudou souhlasit s úpravami, smlouvy se nepodepíší a  

          budou se muset schvalovat nově navržené smlouvy. 

            Schválíme naši upravenou verzi smlouvy.  

 

Usnesení č. 51/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 2 územního 

plánu Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a AR projekt, s.r.o. upravenou právním zástupcem 

obce JUDr. Andrýskovou. 

 

Hlasování č. 11: 11-2-1 

Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zdeněk Burýšek 

Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec 
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Bod č. 10 

Smlouva o dílo na pořizovatelskou činnost k pořízení Změny č. 2 územního plánu 

Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a Ing. arch. Jarmilou Filipovou 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Smlouvu s létající pořizovatelkou p. Ing. arch. Jarmilou Filipovou na pořízení 

Změny č. 2 ÚP Krumvíř 

- Smlouva byla zkontrolována našimi právníky a doplněna úpravami, které se mají 

vypustit, a které doplnit. 

- Pokud nebude souhlasit s úpravami, smlouva se nepodepíše a bude se muset 

schvalovat nově navržená smlouva. 

- Schválíme naši upravenou verzi smlouvy. 

 

Usnesení č. 52/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na pořizovatelskou činnost k pořízení 

Změny č. 2 územního plánu Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a Ing. arch. Jarmilou 

Filipovou upravenou právním zástupcem obce JUDr. Andrýskovou. 

 

 

Hlasování č. 12: 11-2-1 

Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zdeněk Burýšek 

Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec 

 

 

Bod č. 11 

Smlouva o poskytnutí součinnosti mezi Obcí Krumvíř a A+R s.r.o (Penny) 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Smlouvu s A+R s.r.o. (stavebník v realizaci výstavby prodejny Penny Market) o 

poskytnutí součinnosti. Jde o součinnost ze strany Obce při realizaci záměru 

stavebníka. Za poskytnutí kompletní součinnosti obdrží obec od stavebníka 500 000,-

Kč a stavebník vybuduje dvě autobusové zastávky v blízkosti nové prodejny Penny. 

- Smlouva byla zkontrolována našimi právníky a doplněna úpravami, které se mají 

vypustit, a které doplnit. 

- Pokud nebude souhlasit s úpravami, smlouva se nepodepíše a bude se muset 

schvalovat nově navržená smlouva. 

- Schválíme naši upravenou verzi smlouvy. 

 

Usnesení č. 53/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí součinnosti mezi Obcí Krumvíř 

a A+R s.r.o. upravenou právním zástupcem obce JUDr. Andrýskovou. 

 

 

Hlasování č. 13: 11-2-1 

Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zdeněk Burýšek 

Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec 
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Bod č. 12 

Smlouva o spolupráci mezi Obcí Krumvíř a p. Ing. Antonínem Otýpkou a p. Jaroslavem 

Otýpkou 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Smlouvu s p. Ing. Antonínem Otýpkou a p. Jaroslavem Otýpkou o spolupráci. 

Zavazují se tímto, že Obci Krumvíř uhradí společně a nerozdílně veškeré náklady, 

které vzniknou Obci z důvodu Změny č. 2 ÚP. 

- Smlouva byla zkontrolována našimi právníky a doplněna úpravami, které se mají 

vypustit, a které doplnit. 

- Pokud nebudou souhlasit s úpravami, smlouva se nepodepíše a bude se muset 

schvalovat nově navržená smlouva. 

- Schválíme naši upravenou verzi smlouvy 

 

Usnesení č. 54/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Krumvíř a panem 

Ing. Antonínem Otýpkou a panem Jaroslavem Otýpkou upravenou právním 

zástupcem obce JUDr. Andrýskovou. 

 

Hlasování č. 14: 11-2-1 

Proti: Mgr. Ilona Jakubčíková, Zdeněk Burýšek 

Zdržel se: Ing. Miroslav Ledahudec 

 

 

Bod č. 13 

Inventarizace obecního majetku, složení inventarizačních komisí 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- INVENTARIZAČNÍ KOMISE: 

Předseda: Ladislav Foretník 

Členové inventarizační komise: 

- Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková 

- Dílčí inventarizační komise: 

Základní škola a Mateřská škola: Martin Valihrach, Mgr. Ivana Lexová 

Obecní úřad, knihovna: Petra Winklerová, Alena Šidlíková, Jana Komosná 

Hasiči: Lukáš Kobylka, Ondřej Němeček 

Kulturní dům, objekt na stadioně a tělocvična: Mgr. Michaela Procházková, 

Romana Boháčová, Mgr. Ondřej Luskač 

Místní hospodářství: Jaroslav Hrabec, Jan Pilař. 

 

Usnesení č. 55/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce Krumvíř a složení 

inventarizačních komisí na rok 2020. 

 

Hlasování č. 15: 14-0-0 
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Bod č. 14 

Rozpočet Obce Krumvíř na rok 2021 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2021 byl zveřejněn na úřední a elektronické 

úřední desce dne 1.12.2020. 

- V příjmech rozpočtu ponížit položku 4211 z navržených 11 680 000,-Kč na 

5 880 000,-Kč (o 5 800 000,-Kč méně). 

- Ve výdajích rozpočtu navýšit položku 3330 z navržených 150 000,-Kč na 190 000,-

Kč (o 40 000,-Kč víc) a ponížit položku 3612 z navržených 5 000 000,-Kč na 

1 000 000,-Kč (o 4 000 000,-Kč méně). 

 

 

Příspěvky pro místní organizace na rok 2021 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Žádosti o příspěvky pro místní organizace: 

- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,-Kč 

- Malovaný kraj – 3 000,-Kč 

- TJ Sokol Krumvíř – 590 000,-Kč 

- Římskokatolická farnost – 190 000,-Kč 

- Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč 

- DFS Pantlička – 20 000,-Kč 

 

 

Usnesení č. 56/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základní 

uměleckou školou Klobouky u Brna, příspěvkovou organizací na částku 10 000,-Kč.. 

 

Hlasování č. 16: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 57/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Malovaným 

krajem na částku 3 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 17: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 58/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a TJ Sokol 

Krumvíř na částku 590 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 18: 14-0-0 
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Usnesení č. 59/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 

Římskokatolickou farností na částku 190 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 19: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 60/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Spolkem 

Pro muzeum na částku 50 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 20: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 61/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a DFS 

Pantlička na částku 20 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 21: 14-0-0 

 

 

Došlo ke změně: 

▪ položka 4211 invest. přij. transfery z všeob. pokl. správy ČR byla změněna částka z 

11 680 000,-Kč na 5 880 000,-Kč 

▪ položka 3330 činnosti registrovaných církví a náb. spol. byla změněna částka 

ze 150 000,-Kč na 190 000,-Kč 

▪ položka 3612 bytové hospodářství byla změněna částka z 5 000 000,-Kč na  

1 000 000,-Kč 

 

Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2021 tedy činí 21 880 000,-Kč, celkové 

příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2021 tedy činí 23 939 100,-Kč a Financování               

2 059 100,-Kč. Viz. příloha zápisu. 

 

Usnesení č. 62/20/Z 4 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Krumvíř na rok 2021. Podmínka 

vyúčtování za předešlý rok. Jinak se dotace nevyplatí. 

 

Hlasování č. 22: 14-0-0 

 

 

Bod č. 15 

Město Klobouky u Brna – kanalizační přípojky Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Město Klobouky u Brna se na nás obrátilo s prosbou ve věci částečné úhrady nákladů 

na správní řízení pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Kanalizačních 
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přípojek Krumvíř, které vede Stavební úřad Krumvíř u Brna. Jde o náklady na 

poštovné – prosinec 2020 – doporučené psaní s Oznámením zahájení územního 

řízení: 290ks za cenu 79,-Kč, tj. 22 910,-Kč a leden – únor 2021 – doporučené psaní 

s Rozhodnutím: 290ks za předpokládanou cenu 82,-Kč, tj. 23 780,-Kč. Celkové 

náklady na poštovné tedy budou činit 46 690,-Kč. 

- Normálně tyto náklady hradí z poplatku za přípojku (500,-Kč na č. p.). 

- Obec Krumvíř Městu Klobouky u Brna za všechny přípojky uhradila pouze 1 000,-

Kč. Z toho důvodu nemají peníze na poštovné ohledně kanalizačních přípojek. 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Jaroslav Komosný – postupně se navyšuje náklad na odpad. Letos je to 500,-Kč/t (v roce 2021  

            to bude 800,-Kč/t, r. 2022 900,-Kč/t, atd.) I ukládání odpadu na skládku  

                                  se bude navyšovat. 

Martin Valihrach – vytříděný odpad se do toho nepočítá? 

Jaroslav Komosný – ne. Jde o netříděný odpad (TESPRA -200Kč/osoba). Za tříděný odpad 

            plasty se platí 2 000,-Kč/t (2,-Kč/kg). 

Ilona Jakubčíková – u nás v obci se moc netřídí. 

Jaroslav Komosný – do teď se za svoz tříděného odpadu neplatilo. Letos už se platí (některé  

                                  plasty nechtějí, papíry nikdo nechce). Platíme za svoz i za třídění. 

            Tím pádem se zvedají náklady za odpad. Např. za rok 2018 byly náklady 

            za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši cca 464 000,-, za letošní rok 

            2020 budou náklady ve výši cca 725 000,-Kč. Asi budeme nuceni 

            zvýšit poplatek za komunální odpad. Již dlouhou dobu se za odpad  

            vybírá 450,-Kč/rok na osobu. 

 

Martin Valihrach – peníze poskytnuté obcí za rok 2020 se nevyčerpaly a byly vráceny obci.  

Bude se muset opravit zvonice. Pracuje se na projektu. Oslovilo se 

zvonařství – vyrábí kompletní zvonice i s dřevěnou konstrukcí. 

Ladislav Foretník – byl jsem se tam podívat zhruba před rokem a z 60 % je zvonice (dřevěná 

          konstrukce v havarijním stavu). Asi by bylo lepší udělat celou dřevěnou 

          konstrukci novou. Bylo by to asi z dubu, ale je těžký na vynesení, 

Martin Valihrach – bude se to muset tedy asi udělat kompletně nové. Bylo provedeno 

          nacenění: 1. varianta – max. 3 zvony 360 000,-Kč bez DPH 

     2. varianta – 4 zvony  400 000,-Kč bez DPH 

     3. varianta – 5 zvonů  450 000,-Kč bez DPH  

          Jeden zvon je prostřelený, jeden je sundaný na zemi. Dva zvony jsou v  

          dobrém stavu – pokud se tam vrátí. 

Ladislav Foretník – musí se vybrat velká a kvalitní kulatina (materiál). Materiál se musí  

           připravit alespoň rok dopředu. 

Jaroslav Komosný – pokud se bude zvonice dělat, podá si Římskokatolická farnost žádost o 

            příspěvek a rozpočtovou změnou se navýší. 

 

Michaela Procházková – vznesla dotaz, zda by se mohl dodělat chodník kolem hlavní silnice 

        na Bohumilice až k nové výstavbě. V nové výstavbě jsou malé děti,  
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které budou za chvíli chodit sami pěšky do školy. V zatáčce u Kučerů se                             

špatně přechází dospělému, natož dětem. Jde hlavně o bezpečnost dětí. 

Ilona Jakubčíková – v celé lokalitě na Bohumilice by měla být obytná zóna. Hlavně kvůli  

            bezpečnosti dětí. 

Lukáš Kobylka – mělo by se projednat na dopravním odboru v Hustopečích. 

Jaroslav Komosný – shlédne situaci a zjistí na dopravním odporu v Hustopečích. Lepší by  

            bylo asi prodloužit chodník na konci obce směr Bohumilice až po novou 

            výstavbu. 

 

Zdeněk Burýšek – silnice za humny už vypadá pomalu jako polňačka. Po letošní orbě je to 

         hrůza. Vůbec po sobě lidé neuklízí bláto. 

 

 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 4. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 21:45 hodin. 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Lukáš Kobylka                    ………………………………      

                  

 

 

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

  

 

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne:  22.12.2020 


