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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 29.6.2021 č. 2/2021                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 2. 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 1/2021 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 2. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Mgr. Ondřej Luskač a pan Ing. Miroslav Ledahudec, kteří 

vyslovili s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 8/21/Z 2 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO pana 

Mgr. Ondřeje Luskače a pana Ing. Miroslava Ledahudce. 

 

Hlasování č. 1: 13-0-0 (Pro-Proti-Zdržel se) 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 9/21/Z 2 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 2. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř: 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Příspěvek do veřejné sbírky postiženým obcím tornádem. 

2. Rozpočtové opatření č. 3. 

3. Závěrečný účet Obce Krumvíř za rok 2020. 

4. Účetní závěrka Obce Krumvíř za rok 2020. 

5. Žádost č. 2 na Ministerstvo financí o dotace na výstavbu Bytového domu. 
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6. Kanalizace a ČOV Krumvíř – Rozhodnutí/Oznámení o výběru dodavatele – AP 

INVESTING + pověření starosty k podpisu smlouvy. 

7. Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení čerpání finančních prostředků na plat a zákonné 

odvody učitele ZŠ Krumvíř a odměnu z dohody faráře z rezervního fondu školy 

8. David Ševčík - plynovod. 

9. Různé. 

10. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       13-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Příspěvek do veřejné sbírky postiženým obcím tornádem 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Byla zřízena sbírka obcím postiženým tornádem. Obce přispívají dle finančních 

možností. Účtů na sbírku je zřízeno víc. Starosta navrhuje poskytnout příspěvek do 

veřejné sbírky ve výši 100 000,-Kč na transparentní účet Krajského úřadu JmK č.ú.: 

123-3116420297/0100 nebo účet Města Hustopeče č.ú.: 6013134339/0800, zřízených 

za účelem sbírky postiženým obcím tornádem. 

 

Usnesení č. 10/21/ Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky ve výši 

100 000,-Kč obcím postiženým tornádem na transparentní účet Města Hustopeče č.ú.: 

6013134339/0800 zřízený za tímto účelem. 

 

Hlasování č. 3.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Rozpočtové opatření č. 3 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 24 353 000,-Kč na 24 428 400,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 549 800,-Kč na 24 650 700,-Kč 

- Financování je 222 300,-Kč.  

 

Usnesení č. 11/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. 

 

Hlasování č. 4.: 13-0-0 

 

 

Bod č. 3. 

Závěrečný účet Obce Krumvíř za rok 2020 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 s výhradou. 



3 

 

Usnesení č. 12/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s 

výhradou. Zastupitelstvo určilo 15 denní lhůtu pro zaslání písemné zprávy o plnění 

přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků Krajskému úřadu. 

 

Hlasování č. 5.:  13-0-0 

 

 

Bod č. 4  

Účetní závěrka Obce Krumvíř za rok 2020 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2020. 

 

Usnesení č. 13/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

 

Hlasování č. 6: 13-0-0 

 

 

Bod č. 5 

Žádost č. 2 na Ministerstvo financí o dotace na výstavbu Bytového domu 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Při Žádosti č. 1 na Ministerstvo financí o dotace na výstavbu Bytového domu fi RPA 

pochybila a byla nám přiznána dotace pouze na 4 byty. Bylo požádáno znovu na 

zbývající 2 byty a dotace nám byla přiznána. 

 

Usnesení č. 14/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost č. 2 na Ministerstvo financí o dotace na 

výstavbu Bytového domu. 

 

 

Bod č. 6 

„Kanalizace a ČOV Krumvíř – TDI a BOZP“ – Rozhodnutí/Oznámení o výběru 

dodavatele – AP INVESTING + pověření starosty k podpisu smlouvy  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o výběr dodavatele na výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru 

investora. Přihlásila se fi: AP INVESTING, s.r.o. s nabídkovou cenou 3 190 000,-Kč 

bez DPH a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. s nabídkovou cenou 3 570 000,-

Kč. Je doporučeno fi DILUCIDUM, s.r.o., která výběrové řízení prováděla, vybrat fi 

AP INVESTING, s.r.o. 
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Mgr. Ilona Jakubčíková – je to nezávislá firma? 

Jaroslav Komosný – ano je. Do výběrového řízení se přihlásilo více firem, ale pouze tyto 

        dvě firmy splňovaly veškeré požadavky výběrového řízení. 

Petra Winklerová – šlo o naprosto shodné nabídky? 

Jaroslav Komosný – ano, byly to shodné nabídky. 

 

Usnesení č. 15/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí/Oznámení o výběru dodavatele na zakázku 

„Kanalizace a ČOV Krumvíř – TDI a BOZP a to firmy AP INVESTING, s.r.o. 

 

Hlasování č. 7: 13-0-0 

 

 

Pověření starosty Jaroslava Komosného k podpisu Smlouvy s fi AP INVESTING, s.r.o. 

 

- Jde o schválení pověření starosty k podpisu Smlouvy s fi AP INVESTING, s.r.o. 

 

Tomáš Vostřák – smlouva byla již součástí výběrového řízení? 

Jaroslav Komosný – ano, smlouva byla součást nabídky ve výběrovém řízení. 

 

Usnesení č. 16/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty Jaroslava Komosného k podpisu 

Smlouvy s fi AP INVESTING, s.r.o. 

 

Hlasování č. 8: 13-0-0 

 

 

Bod č. 7 

Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení čerpání finančních prostředků na plat a zákonné 

odvody učitele ZŠ Krumvíř a odměnu z dohody faráře z rezervního fondu školy 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- jde o plat a zákonné odvody učitele ZŠ a odměnu faráře, kde byla ZŠ Krumvíř 

v Rozpočtu na rok 2021 od zřizovatele Obce Krumvíř poskytnuta částka 200 000,-Kč. 

K 31.5.2021 mají z této položky již vyčerpáno 139 067,14Kč. Předpokládá se, že 

poskytnutá částka ve výši 200 000,-Kč nebude stačit. Žádají o možnost čerpání na 

plat učitele ZŠ a odměnu faráře z rezervního fondu, jehož aktuální výše je 

581 510,95Kč. 

 

Usnesení č. 17/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o čerpání finančních 

prostředků na plat a zákonné odvody učitele ZŠ Krumvíř a odměnu z dohody faráře 

z rezervního fondu školy. 

 

Hlasování č. 9: 13-0-0 
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Bod č. 8 

David Ševčík – plynovod (zavedení plynu) 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- p. David Ševčík z č.p. 442 žádá Obec Krumvíř o vybudování plynovodu k jeho domu. 

Žádost byla již jednou projednána Radou obce a nebyla schválena s odůvodněním, že 

daná lokalita byla již od začátku developerskou firmou Starex s.r.o. zasíťována 

inženýrskými sítěmi bez plynovodu. A s touto skutečností všichni zájemci 

nemovitosti kupovali. Uvádí např. č.p. 451 (plyn mají). 

 

Martin Valihrach – pan Houšť na č.p. 451 si zřídil přípojku plynu sám. 

 

Jana Fibichová – to je problém, který vznikl změnou ÚP obce Krumvíř. 

 

Zdeněk Burýšek – pan Ševčík pozemek s nemovitostí kupoval s tím, že plynová přípojka tam  

         zřízena není a Obec nemá v plánu ji budovat. 

Ing. Radim Heča – ano, pan Ševčík kupoval domek bez přípojky plynu. Jaký uvádí důvod? 

Jaroslav Komosný – p. Ševčík chce změnit topení. 

Petr Svoboda – na to nemá p. Ševčík nárok. 

Petra Winklerová – p. Ševčík uvádí, že č. p. 451-453 mají zaveden plyn. 

Jaroslav Komosný – zřídili si sami přípojku plynu. 

Ing. Radim Heča – za panem Ševčíkem se staví doma a vše mu vysvětlí. 

 

Usnesení č. 18/21/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost pana Davida Ševčíka, aby Obec Krumvíř 

vybudovala plynovod k jeho domu č. p. 442. Tato lokalita byla již od začátku 

zasíťována inženýrskými sítěmi bez plynového řadu a s touto skutečností nemovitost 

kupoval. 

 

Hlasování č. 10: 0-13-0 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Ing. Radim Heča – zda by se mohly na jejich ulici dát značky obytné zóny? Kvůli dětem. 

Mgr. Ilona Jakubčíková – již 2x navrhovala obytnou zónu na jejich konci. Pokud bude obytná 

          zóna na Starexu, tak by měla být i v lokalitě na Bohumilice. Hlavně 

          kvůli dětem. 

Martina Valihrach – obytnými zónami se zabývali na Radě obce. Mělo by se projednat  

            oficiálně s policií. Děti by si neměli hrát na silnici. Je to o zodpovědnosti 

             rodičů. 

Jaroslav Komosný – podá se žádost na Odbor dopravy Hustopeče k jejich vyjádření. 

 

Mgr. Michaela Procházková – kdy bude ta značka zákaz zastavení u školy? Bude se řešit 

      přecházení v zatáčce u Kučerů? Pro děti je nebezpečné. 

Jaroslav Komosný – ano, pořeší se. 

 

 



6 

 

Petr Svoboda – na hlavní silnici u našeho domu v zatáčce, jde taky špatně vidět. Nedalo by se 

               tam dát zrcadlo? 

Jaroslav Komosný – tam u vašeho je podlouhlý plac. Když se dá zrcadlo daleko, zase  

            neuvidíš. 

 

Ladislav Foretník – zrcadlo u kostela je matoucí. Jde špatně rozpoznat, jak je auto daleko.  

           Jde o zrcadlo určené pro menší vzdálenosti. 

Jaroslav Komosný – vymění se za obdélníkové. 

 

Jana Fibichová – občané vznášejí dotazy, proč v lokalitě Starex bylo prodáno 14 parcel, když 

      původně bylo v plánu k prodeji 18 parcel? 

Jaroslav Komosný – šlo o vývoj v průběhu. Došlo k přeparcelování pozemků z důvodu  

                       velikosti a tím pádem tam vzniklo 14 parcel. 

 

Martin Valihrach – jak vypadá vyřizování toho chodníku u Fibichů na KÚ Jmk? 

Jaroslav Komosný – vyřizování pokračuje. Je to v řešení. 

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně vysazovaných stromů, zda je někdo zalévá? Je jich 

          dost uschlých. 

Jaroslav Komosný – stromy se pravidelně zalévají. Uschlé stromy se musí podsadit. 

 

Mgr. Michaela Procházková – co to třídění odpadů? 

Jaroslav Komosný – pravděpodobně budou zavedeny popelnice na třídění. Bude se žádat o 

            dotaci. 

 

Martin Valihrach – Co ČOV? 

Jaroslav Komosný – koncem října by se mohlo začít budovat. Je přislíbena dotace. 

 

Martin Valihrach – co byty, už jsou obsazené? 

Jaroslav Komosný – ano, už jsou obsazené. Někteří zájemci si to rozmysleli. 3 nájemníci jsou 

            z Krumvíře, 1 nájemník z Klobouk, 1 nájemník z Kobylí, 1 nájemník z 

            Terezína. 

 

Petra Winklerová – vznesla dotaz ohledně prodloužení otevírací doby Sběrného dvora ve  

           středu? Ve státní svátky, aby bylo otevřeno, když bude sobota. 

Ing. Miroslav Ledahudec – mohlo by být otevřeno alespoň do 17:00h. 

 

Lukáš Kobylka – kdy bude oprava povrchu kurtů hotová? 

Petra Winklerová – bude se navyšovat poplatek za kurty? 

Jaroslav Komosný – čeká se až povrch kurtů vyschne. Tím, že prší, se prodlužuje doba oprav. 

            Výše poplatku za kurty se bude schvalovat. 

 

Mgr. Ondřej Luskač – vznesl dotaz ohledně Hodů 2021? 

Jaroslav Komosný – stárci se dohromady dali. Zatím se Hody 2021 plánují. Uvidíme jaký 

            bude vývoj pandemie Covid-19. 

 

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 2. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 20:35 hodin. 
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Ověřovatelé:        Mgr. Ondřej Luskač            ………………………………      

                  

 

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

  

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne: 30.6.2021 


