
1 

 

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

 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce 

 konané dne 20.12.2019 č. 6/2019                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 5. 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 5/2019 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 5. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Jaroslav Hrabec a pan Ing. Miroslav Ledahudec, kteří 

vyslovili s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 55/19/Z 6 

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

Jaroslava Hrabce a pana Ing. Miroslava Ledahudce. 

 

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

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 56/19/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. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. 

3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za používání veřejného prostranství. 

4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu. 

5. Rozpočtová změna č. 8. 
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6. Rozpočet obce na rok 2020. 

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

posledního jednání Zastupitelstva obce do konce roku 2019. 

8. Plán inventur majetku obce za rok 2019 

9. Různé. 

10. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       12-0-0 

 

- dostavil se zastupitel v 19:09h 

 

Bod č. 1. 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o aktualizaci Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

podpisů, která nabude účinnosti dne 1.1.2020. 

- Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává stejná 450,-Kč za osobu/rok, 

nad 75 let 225,-Kč za osobu/rok. 

 

Usnesení č. 57/19/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

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

komunálních odpadů č. 1/2019, s účinností od 1.1.2020. 

 

Hlasování č. 3.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o aktualizaci Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů dle novely 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších podpisů, která 

nabude účinnosti dne 1.1.2020. 

- Výše místního poplatku se navyšuje z původních 50,-Kč za psa/rok na 100,-Kč za 

psa/rok, za druhého a každého dalšího psa z původních 75,-Kč za psa/rok na 100,-Kč 

za psa/rok. 

 

Usnesení č. 58/19/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

č. 2/2019, s účinností od 1.1.2020. 

 

Hlasování č. 4.:  13-0-0 
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Bod č. 3  

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za používání veřejného prostranství  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o aktualizaci Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za používání 

veřejného prostranství dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších podpisů, která nabude účinnosti dne 1.1.2020. 

- Výše místního poplatku zůstává stejná 35,-Kč/m2 a každý započatý den za umístění 

zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 1500,-Kč/týden za umístění zařízení 

lunaparků, cirkusů a jiných obdobných aktrakcí. 

 

 

Usnesení č. 59/19/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

používání veřejného prostranství č. 3/2019, s účinností od 1.1.2020. 

 

Hlasování č. 5: 13-0-0 

 

 

Bod č. 4 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o Obecně závaznou vyhlášku o novém místním poplatku z pobytu dle novely 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších podpisů, která 

nabude účinnosti dne 1.1.2020. 

- Nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

- Výše poplatku je 5,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

- p. Vostřák Tomáš – navrhuje zrušení OZV z pobytu. Nemá žádný přínos pro Obec. 

 

Usnesení č. 60/19/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 

z pobytu č. 4/2019, s účinností od 1.1.2020. 

 

Hlasování č. 6: 7-2-4 

 

- Odešel zastupitel v 19:25h 

 

 

Bod č. 5 

Rozpočtové opatření č. 8 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 19 232 600,-Kč na 23 104 800,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 36 202 000,-Kč na 36 473 100,-Kč 

- Financování je 13 368 300,-Kč 
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Usnesení č. 61/19/Z 6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8. 

 

Hlasování č. 7: 12-0-0 

 

 

Bod č. 6 

Rozpočet obce na rok 2020 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2020 byl zveřejněn na úřední a elektronické 

úřední desce dne 29.11.2019. 

- Tomáš Vostřák – daňové příjmy na rok 2020 jsou podhodnoceny. Návrh: přidat 

položku 4216 ve výši 3 000 000,-Kč. Položku 1111 navýšit z navržených 3 900 000,-

Kč na 4 200 000,-Kč. Položku 1121 navýšit z navržených 3 300 000,-Kč na 

3 600 000,-Kč. Položku 1211 navýšit z navržených 7 600 000,-Kč na 8 300 000,-Kč. 

- Starosta – navrhuje ve výdajích navýšit položku 3639 z navržených 1 588 000,-Kč na 

1 788 000. O částku 200 000,-Kč – došlo k mediační dohodě s Energií Pro, zaplatíme 

za odebrané energie + penále.  

- Tomáš Vostřák – navrhuje ve výdajích rozpočtu navýšit položku 3117 o 7 000 000,-

Kč na přístavbu školy pro případ, že by se přístavba realizovala z obecních 

prostředků. 

- Martin Valihrach – zkusit požádat v únoru, v březnu 2020 o dotaci z MASKY na 

přístavbu ZŠ Krumvíř 

- Petr Svoboda – pokud vyjde dotace, bude se přístavba realizovat z dotace, pokud 

dotace nevyjde, bude se přístavba školy realizovat z OÚ prostředků (7 000 000,-Kč 

přidaných do výdajů rozpočtu na rok 2020) 

- Starosta – navrhuje navýšit položku 4359 z navrhovaných 32500,-Kč na 97 500,-Kč. 

Navýšení o 65 000,-Kč – jde o spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP 

Hustopeče, kde jsou zahrnuty tyto organizace: Girasole, Diakonie Betlém, Práh jižní 

Morava, SRP, Charita Břeclav, Biliculum, Dotyk II, Město Klobouky u Brna, Město 

Hustopeče. 

 

Příspěvky pro místní organizace na rok 2020 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

Žádosti o příspěvky pro místní organizace: 

- ZUŠ Klobouky u Brna – 10 000,-Kč 

- Svaz tělesně postižených – 3 000,-Kč 

- Malovaný kraj – 3 000,-Kč 

- TJ Sokol Krumvíř – 590 000,-Kč 

- Římskokatolická farnost – 150 000,-Kč 

- Spolek Pro muzeum – 75 000,-Kč 

- DFS Pantlička – 20 000,-Kč 

- Diakonie Betlém – 43 680,-Kč 

- Dotyk II – 13 998,-Kč 

- Domovinka Němčičky – 8 000,-Kč 
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- Starosta – organizace Diakonie Betlém, Dotyk II, Domovinka Němčičky jsou 

zahrnuty ve spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP. 

 

- Tomáš Vostřák navrhuje Svazu tělesně postižených poskytnout dar ve výši 3 000,-Kč. 

 

Usnesení č. 62/19/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. 8: 12-0-0 

 

 

Usnesení č. 63/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Svazem 

tělesně postižených na částku 3 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 9: 12-0-0 

 

 

Usnesení č. 64/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Malovaným 

krajem na částku 3 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 10: 12-0-0 

 

 

Usnesení č. 65/19/Z6 

 

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

Krumvíř na částku 590 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 11: 12-0-0 

 

 

Usnesení č. 66/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a 

Římskokatolickou farností na částku 150 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 12: 12-0-0 
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Usnesení č. 67/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a Spolkem 

Pro muzeum na částku 75 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 13: 12-0-0 

 

 

Usnesení č. 68/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a DFS 

Pantlička na částku 20 000,-Kč. 

 

Hlasování č. 14: 12-0-0 

 

 

Došlo ke změně: 

▪ položka 1111 daň z příjmů F.O. placená plátci byla změněna částka z 3 900 000,-Kč 

na 4 200 000,-Kč 

▪ položka 1121 daň z příjmů právnických osob byla změněna částka z 3 300 000,-Kč na 

3 600 000,-Kč 

▪ položka 1211 daň z přidané hodnoty byla změněna částka z 7 600 000,-Kč na 

8 300 000,-Kč 

▪ položka 1349 zrušené místní poplatky (ubytovací kapacita) byla přidána v částce 

1000,-Kč 

▪ položka 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byla přidána 

v částce 3 000 000,-Kč  

▪ položka 3117 první stupeň základních škol byla změněna částka z 1 635 500,-Kč na 

8 635 500,-Kč 

▪ položka 3319 ostatní záležitosti kultury byla změněna částka z 600 000,-Kč na 

628 000,-Kč 

▪ položka 3330 činnosti registrovaných církví a náb. spol. byla změněna částka z 0,-Kč 

na 150 000,-Kč 

▪ položka 3639 komunál. Služby a územ. rozvoj jinde nezař. byla změněna částka z 

1 588 000,-Kč na 1 788 000,-Kč 

▪ položka 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče byla změněna částka 

z 32 500,-Kč na 97 500,-Kč 

 

Celkové výdaje Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2020 tedy činí 26 313 000,-Kč, celkové 

příjmy Rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2020 tedy činí 23 171 000,-Kč a Financování               

3 142 000,-Kč. Viz. příloha zápisu. 

 

Usnesení č. 69/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Krumvíř na rok 2020. Podmínka 

vyúčtování za předešlý rok. Jinak se dotace nevyplatí. 

 

Hlasování č. 15: 12-0-0 
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Bod č. 7 

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

posledního jednání Zastupitelstva obce do konce roku 2019 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pověření Rady obce v případě Rozpočtového opatření č. 9/2019 na období od 

konání posledního jednání ZO do konce roku 2019 

 

Usnesení č. 70/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje pověření Rady obce k provedení případného 

Rozpočtového opatření č. 9/2019 v období od konání posledního jednání 

Zastupitelstva obce do konce roku 2019. 

 

Hlasování č. 16: 12-0-0 

 

 

Bod č. 8 

Plán inventur majetku obce za rok 2019 

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. 71/19/Z6 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce Krumvíř na rok 2019. 

 

Hlasování č. 17 12-0-0 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Petr Svoboda – vznesl dotaz ohledně veřejného osvětlení 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 6. zasedání  
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Zastupitelstva obce ve 20:50 hodin. 

 

Ověřovatelé:        Jaroslav Hrabec                  ………………………………      

                  

 

                              Ing. Miroslav Ledahudec   ………………………………

  

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne:  23.12.2019 


