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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 20.12.2018 č. 6/2018                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 6. 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 5/2018 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 6. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Ing. Radim Heča a pan Mgr. Ondřej Luskač, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 46/18/Z 6 

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

Ing. Radima Heče a pana Mgr. Ondřeje Luskače. 

 

Hlasování č. 1:       14-0-0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 47/18/Z 6 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 6. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř : 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 7/2018. 

2. Plán inventur za rok 2018. 

3. Žádost o souhlas s darováním pozemků p.č. 1930/33 a 1930/34. 

4. Kupní smlouva na pozemek 1413/3 (166m2) – příkop u č. p. 387. 

5. Rozpočet obce za rok 2019. 
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6. Nařízení vlády ze dne 4.9.2018, kterým se mění n. v. č. 318/2017 Sb. o odměň. Členů 

zastupitelstev. 

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

8. Schválení dodavatele na zhotovení díla – Sběrný dvůr odpadů. 

9. Volba člena školské rady 

10. Různé. 

11. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       14-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Rozpočtové opatření č. 7/2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 
- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 18 337 000,-Kč na 21 719 700,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 011 603,-Kč na 24 163 503,-Kč 

- Financování je 2 443 803,-Kč 

 

Usnesení č. 48/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7. a v případě Rozpočtového 

opatření č. 8/2018 pověřuje jeho schválením Radu obce. 

 

Hlasování č. 3.:       14-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Plán inventur za rok 2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- INVENTARIZAČNÍ KOMISE: 
Předseda: Ladislav Foretník 

Členové inventarizační komise: 

- Členové: Jaroslav Komosný, Hana Jakubčíková 

- Dílní inventarizační komise: 

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

Obecní úřad, knihovna: Zdeněk Luskač, Alena Šidlíková, Jana Komosná 

Hasiči: Ing. Miroslav Ledahudec, 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. 49/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce Krumvíř za rok 2018. 

 

Hlasování č. 4.:  14-0-0 
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Bod č. 3. 

Žádost o souhlas s darováním pozemků p.č. 1930/33 a 1930/34 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o darovací smlouvu mezi p. Milanem Jakubčíkem (dárce), p. Milanem 

Jakubčíkem ml. (obdarovaný) se souhlasem Obce Krumvíř na pozemek p. č. 1930/33 

- Jde o darovací smlouvu mezi p. Milanem Jakubčíkem (dárce), slečnou Ilonou 

Jakubčíkovou (obdarovaná) se souhlasem Obce Krumvíř na pozemek p. č. 1930/34 

 

Usnesení č. 50/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvy mezi p. Milanem Jakubčíkem 

(dárce), p. Milanem Jakubčíkem ml. (obdarovaný), slečnou Ilonou Jakubčíkovou 

(obdarovaná) se souhlasem Obce Krumvíř na pozemky p. č. 1930/33 a 1930/34 

s dodržením původních podmínek. Viz. Darovací smlouva čl. V., bod 6.  

 

Hlasování č. 5.: 13-0-1 

 

 

Bod č. 4. 

Kupní smlouva na pozemek 1413/3 (166m2) – příkop u č. p. 387 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o kupní smlouvu na pozemek p. č. 1413/3 o výměře 166 m2 mezi p. Navrátilovou 

Miladou a obcí Krumvíř ve výši 30,-Kč/m2, tj. v celkové výši 4 980,-Kč. Jde o příkop 

mezi č. p. 387 a č. p. 396. 

 

Usnesení č. 51/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p. č. 1413/1 o výměře 166 

m2 mezi p. Navrátilovou Miladou a obcí Krumvíř ve výši 30,-Kč/m2, tj. v celkové 

výši 4 980,-Kč. 

 

Hlasování č. 6.: 14-0-0 

 

 

Bod č. 5. 

Rozpočet obce na rok 2019 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Krumvíř na 

rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 3.12.2018. 

- Přístavba školy byla vyčíslena cca na 7 000 000,-Kč. Bude se řešit během roku 2019.  

 

Usnesení č. 52/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a 

Mateřské školy Krumvíř na rok 2019. 

 

Hlasování č. 7.: 14-0-0 
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Příspěvky pro místní organizace na rok 2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Žádosti o příspěvky pro místní organizace: 

- Svaz tělesně postižených – 3 000,- Kč 

- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,- Kč 

- DIAKONIE ČCE – středisko BETLÉM – 35 360,- Kč 

- Vyšší odborná škola zdravotnická Brno – 10 000,- Kč 

- DFS Pantlička – 25 000,-Kč 

- TJ Sokol Krumvíř – 590 000,- Kč (390 000,-Kč na provoz, 200 000,-Kč montovaná 

tribuna) 

- Spolek Pro muzeum – 50 000,-Kč 

- Domovinka Němčičky – 6 500,-Kč 

- Římskokatolická farnost – 200 000,-Kč 

- Dotyk – služby autistům, rady rodičům – 11 000,-Kč 

 

 

Usnesení č. 53/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Svazem 

tělesně postižených na částku 3 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 8.: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 54/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Základní 

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

 

Hlasování č. 9.: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 55/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Diakonií 

ČCE – středisko Betlém na částku 35 400,-Kč. 

 

Hlasování č. 10.: 13-0-1 

 

 

Usnesení č. 56/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Vyšší 

odbornou školou zdravotnickou Brno na částku 3 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 11.: 14-0-0 
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Usnesení č. 57/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a DFS 

Pantlička na částku 25 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 12.: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 58/18/Z 6 

 

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

Krumvíř na částku 590 000,-Kč 

 

Hlasování č. 13.: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 59/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Spolkem 

pro muzeum na částku 50 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 14.: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 60/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 

Domovinkou Němčičky na částku 6 500,-Kč. 

 

Hlasování č. 15.: 14-0-0 

 

 

Usnesení č. 61/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 

Římskokatolickou farností na částku 200 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 16.: 13-0-1 

 

 

Usnesení č. 62/18/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu kontaktovat fi Dotyk II. a požadovat 

harmonogram návštěv v Krumvíři. Schválení dotace je podmíněno zprávou o činnosti fi 

Dotyk II.  
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Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2019 byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední 

desce dne 3.12.2018. 

 

Došlo ke změně: 

▪ položka 1070 Rybářství – výdaj  souv. s myslivostí byla změněna částka z 

55 000,-Kč na 0,-Kč z důvodu nepodání žádosti 

▪ položka 3117 Ostat.záležitosti předš. vých. a zákl. vzděl. (ZŠ, MŠ) byla 

změněna částka z 0,-Kč na 1 680 500,-Kč 

▪ položka 3122 Vyš. zdr. škola – nemocnice zvířátek byla změněna částka 

z 10 000,-Kč na 3 000,-Kč 

▪ položka 3319 Kultura byla změněna částka z 575 000,-Kč na 625 000,-Kč 

▪ položka 3330 Církev Diakonie – Betlém byla změněna částka z 35 360,-Kč na 

35 400,-Kč 

▪ položka 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče – obědy byla 

změněna částka z 25 000,-Kč na 31 500,-Kč 

▪ položka 4371 Raná péče o soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi byla změněna 

částka z 8 000,-Kč na 0,-Kč 

▪ položka 5512 Požární ochrana byla změněna částka z 250 000,- na 300 000,-

Kč 

 

Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2019 tedy činí 31 898 400,- Kč, celkové 

příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2019 tedy činí 16 538 000,- Kč a Financování 

15 360 400,- Kč. Viz. příloha zápisu. 

 

Usnesení č. 63/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Krumvíř na rok 2019. Podmínka 

vyúčtování za předešlý rok. Jinak se dotace nevyplatí. 

 

Hlasování č. 17.: 14-0-0 

 

 

Bod č. 6. 

Nařízení vlády ze dne 4.9.2018, kterým se mění n. v. č. 318/2017 Sb. o odměň. Členů 

zastupitelstev 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o schválení odměn členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády ze dne 4.9.2018, 

kterým se mění n. v. č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 

zastupitelstev ÚSC s účinností od 1.1.2019. 

- odměny budou vypláceny jen Radě obce jako doposud 

- odměny budou vypláceny od 1.1.2019 Radě obce ve výši 1/3 z nové max. částky       

6 566,-Kč, tj. 2 189,-Kč/měsíčně. 
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Usnesení č. 64/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva obce dle Nařízení vlády 

ze dne 4.9.2018, kterým se mění n. v. č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členů zastupitelstev ÚSC. Odměny budou vypláceny od 1.1.2019 Radě obce ve výši 

1/3 z nové max. částky 6 566,-Kč, tj. 2 189,-Kč/měsíčně. 

 

Hlasování č. 18.: 10-0-4 

 

 

Bod č. 7. 

Smlouva o zřízení práva stavby – Sběrný dvůr odpadů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- na minulém zasedání byl pan starosta pověřen zastupitelstvem obce projednáním 

s majiteli pozemků, parc. č. 2795/85, 2795/199 a 2781/7, p. Pavlem Ambrožem a p. 

Ivanou Ambrožovou, zda by Obci Krumvíř pozemky neprodali.  

- bylo navrženo:  

• 1 varianta: Smlouva po dobu 30 let platit nájem ve výši 3 673,-Kč/měsíčně. 

• 2 varianta: Smlouva po dobu 5 let platit nájem ve výši 3 673,-Kč/měsíčně a poté 

odkup pozemků do vlastnictví Obce Krumvíř za požadovanou cenu 790,-Kč/m2. 

• 3 varianta: Odkup pozemků parc. č. 2795/85, 2795/199 a 2781/7 o celkové 

výměře 2 204 m2 za cenu 790,-Kč/m2 + 15% daň. Celková kupní cena činí 

2 002 334,-Kč. 

 

Usnesení č. 65/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupení pozemků (varianta č. 3.) parc. č. 

2795/85, 2795/199 a 2781/7 o celkové výměře 2 204 m2 od majitelů p. Pavla 

Ambrože a p. Ivany Ambrožové. Pan starosta nechá připravit kupní smlouvu. 

 

Hlasování č. 19.: 13-0-1 

 

 

Bod č. 8. 

Schválení dodavatele na zhotovení díla – Sběrný dvůr odpadů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Byly podány dvě nabídky na základě výběrového řízení.  

- na stavební část fi ElitBau Brno ve výši 4 222 940,-Kč 

- na dodávku fi MEVA-BRNO, s.r.o. ve výši 1 069 398,-Kč 

 

Usnesení č. 66/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na zhotovení díla Sběrný dvůr 

odpadů na stavební část fi ElitBau Brno a Smlouvu o dílo, na dodávku fi MEVA-

Brno, s.r.o. a Kupní smlouvu. 

 

Hlasování č. 20.: 10-0-4 
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Bod č. 9. 

Volba člena školské rady 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- navržen byl p. Tomáš Vostřák za Obec Krumvíř 

- p. Tomáš Vostřák s návrhem souhlasil 

 

Usnesení č. 67/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje p. Tomáše Vostřáka jako člena školské rady za Obec 

Krumvíř. 

 

Hlasování č. 21.: 13-0-1 

 

 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

 

Martin Valihrach – informoval zastupitele o možnosti vybavení obce automatickým 

          defibrilátorem. Cena se pohybuje kolem 40 000,-Kč. Mohl by být  

          umístěn na hasičce. Prověří varianty. 

 

 

Jaroslav Komosný – informoval zastupitele ohledně České pošty. Paní Jana Špánková končí 

            s poštou Partner k 31.1.2019. O převzetí pobočky pošty Partner měl  

            zájem p. Vašulka, MO Hruška. Vše bylo rozjednané, ale nakonec p. 

            Vašulka s Českou poštou smlouvu neuzavřel. Záměr tedy padá. 

            Zájem projevila i p. Eliška Valihrachová, ale to také padlo. 

            Pan manažer z České pošty informoval pana starostu, že dál hledají 

            případného zájemce o provozování pošty Partner. Pokud nikoho 

            nenajdou, Česká pošta omezí provoz pobočky pošty Partner. 

            Pošta se musí v obci zachovat. Pan starosta ještě projedná s p. Janou  

                                  Špánkovou, zda by si poštu Partner neponechala a s p. Eliškou 

            Valihrachovou dojedná případný zástup za p. Janu Špánkovou. 

             Případně vyvěsit záměr pronájmu prostor s podmínkou. 

 

 

Martin Sýkora – informoval zastupitele o tom, že se krumvířské chase ozvala produkční 

      společnost, která zastupuje arabskou televizi. Jde o 3 ženy (blogerky), které 

      cestují po světě a natáčí zajímavosti. Vyhlédly si obci Krumvíř. Měly by 

      zájem o natočení místní akce Krojového plesu. Jde jim o kroje. Ples to  

      určitě ovlivní. Uvažují o tom, že je odmítnou. 
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Ilona Jakubčíková – informovala zastupitele, že kontrolní výbor uskutečnil kontrolu na obci  

            Krumvíř dne 4.12.2018 týkající se kalendářního roku 2018. Šlo zejména 

            o kontrolu plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce vydaných v  

            roce 2018 a seznamováním se současným fungováním obce. 

            Kontrolní výbor navrhuje, aby ho zastupitelstvo obce v souladu s ust. 

            § 119 odst. písm. c) zákona o obcích pověřilo výkonem kontroly činnosti 

            terénních pracovníků obce a výkonem kontroly nad dodržováním smluv 

            uzavíraných obcí. Kontrolní výbor se předběžně dohodl, že bude své 

            kontroly vykonávat minimálně dvakrát ročně, tj. cca kolem měsíce 

            března a měsíce září. 

 

Usnesení č. 68/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s ust. § 119 odst. písm. c) zákona o obcích 

kontrolní výbor výkonem kontroly činnosti terénních pracovníků obce a výkonem 

kontroly nad dodržováním smluv uzavíraných obcí. 

 

Hlasování č. 22.: 11-0-3 

 

 

Tomáš Vostřák – informoval zastupitele, že finanční výbor uskutečnil kontrolu čerpání  

       provozního příspěvku na rok 2018 ŽŠ a MŠ Krumvíř ke dni 30.9.2018 dne    

       30.11.2018. 

       Finanční výbor navrhuje, aby ho zastupitelstvo obce pověřilo dle § 119 

       odst. 2 písm. b) zákona o obcích těmito dalšími úkoly: 

a) pravidelnou kontrolou hospodaření příspěvkové organizace obce  

(minimálně 2x za rok), 

b) projednáním účetní závěrky příspěvkové organizace, 

c) kontrolou použití dotací udělených z rozpočtu obce dalším subjektům. 

 

Usnesení č. 69/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru a zápis 

z kontroly příspěvku na provoz poskytnutého příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

Krumvíř. 

 

Hlasování č. 23.: 12-0-2 

 

 

Usnesení č. 70/18/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor dle § 119 odst. 2 písm. b) zákona o 

obcích těmito dalšími úkoly: 

a) pravidelnou kontrolou hospodaření příspěvkové organizace obce  

(minimálně 2x za rok), 

b) projednáním účetní závěrky příspěvkové organizace, 

c) kontrolou použití dotací udělených z rozpočtu obce dalším subjektům 

 

Hlasování č. 24.: 12-0-2 
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Vojtěch Veselý  – upozornil v tělocvičně na odlupující se a plesnivějící strop.  

Jaroslav Komosný- v tělocvičně je vysoká vlhkost. Asi by se tam měly pořídit ventilátory, 

           které by se spínaly dle vlhkosti v místnosti. 

 

Ohledně placení za pronájem tělocvičny se zastupitelé shodli, že místní organizace budou mít 

pronájem zdarma a soukromý pronájem bude zpoplatněn. 

 

 

Ilona Jakubčíková – informovala se ohledně wi-fi. 

Jaroslav Komosný - je to v řešení. Připojení wi-fi bude v provozu na hasičce, na dřevěném 

           objektu na stadioně a na OÚ, ale jen po určitou denní dobu. 

             

 

Tomáš Vostřák – informoval se v jaké fázi je projekt na ČOV. Dále informoval, že v lednu 

       bude vypsána výzva Státním fondem životního prostředí. 

Jaroslav Komosný - provádí se konečná fáze – přípojky. Přípojky objedná obec a pak bude  

       projekty se stavebním povolením prodávat občanům. Projekt na ČOV je  

       hotov. V současné době je rozeslán k připomínkám dotčených orgánů, které 

       by mělo být ukončeno do konce měsíce února 2019. 

 

 

Ilona Jakubčíková – informovala se ohledně odpadů.  

Jaroslav Komosný - bude sběrný dvůr. V Kloboukách u Brna končí skládka Martinice. Do    

         půlky roku 2019 se bude odpad ještě vozit do Martinic. 

 

 

Martin Valihrach – se informoval ohledně třídění odpadů a odvozu od domů. 

          Pan starosta osloví firmu kvůli vypracování studie ve věci třídění odpadů. 

        

 

 

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

Zastupitelstva obce ve 21:57 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Ing. Radim Heča                   ………………………………                       

 

                              Mgr. Ondřej Luskač             ………………………………

  

 

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

 
 

Vyhotoveno dne:  21.12.2018 


