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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 28.12.2021 č. 5/2021                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce 

(dále jen „ZO“) v 14.00 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 4/2021 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 Ladislav Foretník a pan Jaroslav Hrabec, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 42/21/Z 5 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání ZO pana 

Ladislava Foretníka a pana Jaroslava Hrabce. 

 

Hlasování č. 1: 11-0-0 (Pro-Proti-Zdržel se) 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 43/21/Z 5 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 5. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř: 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Smlouva o úvěru mezi Obcí Krumvíř a Komerční bankou a.s. za účelem dofinancování 

výstavby splaškové kanalizace a ČOV. 

2. Rozpočtové opatření č. 9. 

3. Aktualizace Směrnice o cestovní náhradách. 

4. Různé. 

5. Závěr. 
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Hlasování č. 2.:       11-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Smlouva o úvěru mezi Obcí Krumvíř a Komerční bankou a.s. za účelem dofinancování 

výstavby splaškové kanalizace a ČOV 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Dostavil se JUDr. Igor Andrýsek 

- Dle žádosti Zastupitelstva obce ze dne 17.12.2021 byl bod č. 8.3.9 úvěrové smlouvy 

od KB a.s. vysvětlen a upraven. Sjednaná pevná úroková sazba 2,69 % p.a. z jistiny 

úvěru 35 000 000,-Kč splatné do 31.12.2035.  

 

Usnesení č. 44/21/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční 

banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru, pod reg. č. 99031581013  

ve výši 35. mil Kč profinancování projektu "Kanalizace a ČOV Krumvíř - zhotovitel 

stavby" splatného 31.12.2035 s pevnou úrokovou ve výši 2,69% p.a. 

 

Hlasování č. 3.:       11-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Rozpočtové opatření č. 9 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- informoval o navýšení rozpočtové položky příjmů 4122 a 4119 neinvestiční přijaté 

transfery JMK 250 000,-Kč a VF 19 800,-Kč a navýšení rozpočtového paragrafu 

výdajů 3631 veřejné osvětlení 10 000,-Kč a 6310 bankovní poplatky 1 000,-Kč. 

- celkové rozpočtové příjmy a výdaje se nezvyšují. 

 

Usnesení č. 45/21/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9.  

 

Hlasování č. 4.: 11-0-0 

 

 

Bod č. 3. 

Aktualizace Směrnice o cestovní náhradách  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o aktualizaci Směrnice o cestovní náhradách s účinností od 1.1.2022 dle Vyhlášky 

511/2021 Sb. 
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Usnesení č. 46/21/Z 5 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o cestovních náhradách.  

 

Hlasování č. 5.: 11-0-0 

 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 5. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 15:30 hodin. 

 

 

Ověřovatelé:        Ladislav Foretník                ………………………………      

                  

 

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

  

 

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

         
 

Vyhotoveno dne: 3.1.2022 


