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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 31.8.2021 č. 3/2021                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 3. 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 2/2021 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 3. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Zdeněk Burýšek a pan Martin Valihrach, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 19/21/Z 3 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO pana 

Zdeňka Burýška a pana Martina Valihracha. 

 

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

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 20/21/Z 3 

Zastupitelstvo obce Krumvíř schvaluje následující program 3. zasedání Zastupitelstva Obce  

Krumvíř: 

 

I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

II. Schválení programu jednání O. Z.: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4. 

2. Rozhodnutí o výběru dodavatele na výstavbu „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. Pověření 

k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby. 

3. Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí Krumvíř a 

Zásilkovna a.s. 

4. Změna územního plánu Obce Krumvíř č. 2. 
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5. Různé. 

6. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       14-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Rozpočtové opatření č. 4 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 24 428 400,-Kč na 25 898 700,-Kč 

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 24 650 700,-Kč na 24 754 700,-Kč 

- Financování je 1 144 000,-Kč.  

 

Usnesení č. 21/21/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

 

Hlasování č. 3.: 14-0-0 

 

 

Bod č. 2. 

Rozhodnutí o výběru dodavatele na výstavbu „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. Pověření 

k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o výběr dodavatele na výstavbu „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. Do výběrového 

řízení se přihlásilo se 7 firem:  

1) INSTA CZ s.r.o., Olomouc s nabídkovou cenou 162 064 766,56Kč bez DPH 

2) „Společnost Krumvíř“ Dopravní stavby Brno, s.r.o., FIRESTA-Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s. Brno s nabídkovou cenou 156 840 418,88Kč bez DPH 

3) Metrostav a.s., Praha 8 s nabídkovou cenou 172 245 602,73Kč bez DPH 

4) COMMODUM, spol. s.r.o., Valašská Bystřice s nabídkovou cenou 

167 566 823,97Kč bez DPH 

5) VHS Břeclav s.r.o. s nabídkovou cenou 149 973 418,96Kč bez DPH 

6) VPK Suchý s.r.o., Zásmuky s nabídkovou cenou 162 120 000,-Kč bez DPH 

7) VHST s.r.o., Pelhřimov s nabídkovou cenou 169 103 543,19Kč bez DPH.  

 

VHS Břeclav s.r.o. byla doporučená výběrovou komisí, je ekonomicky nejvýhodnější 

a nabídka splnila všechny požadavky. 

 

- Došlo ke komplikaci – žádalo se o dotaci na základě výkazu výměr projektu pro 

stavební povolení – rozpočet stavby (bez DPH) byl 127 678 000,-Kč, dle dokumentace 

pro provedení stavby – rozpočet 144 828 000,-Kč, ve výběrovém řízení vysoutěženo 

cca 149 973 000,-Kč. Výše schválené dotace je cca 81 mil. Kč, původní předpoklad 

spolufinancování Obcí Krumvíř byl 46 mil. Kč, aktuálně vychází spolufinancování 

Obcí Krumvíř na cca 68 mil. Kč. 

- úvěr asi z KB. 
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Tomáš Vostřák – letos byla vypsána dotace z Krajského úřadu JmK na ČOV do výše 10 mil.  

                             Kč. Bylo by dobré zjistit, jestli bude vypsána znovu příští rok. 

Ing. Radim Heča – fakturace bude postupná? 

Jaroslav Komosný – ano, bude po etapách. 

Martina Valihrach – DPH se řeší? 

 

Jaroslav Komosný – ano. Obec je plátcem DPH, tudíž náklady na výstavbu kanalizace a ČOV 

                                  budou bez DPH. 

  

Jaroslav Komosný – bylo by dobré si nad financování ČOV sednout se zástupcem z KB p.  

                                  Nešporem. Probrat s ním možnosti úvěru. 

                                  Během příštího týdne poptáme i další větší banky ohledně úvěru. 

                                  Na Státní fond se musí doložit, že to ufinancujeme. 

Lukáš Kobylka – dojde po ukončení stavby ČOV k finančnímu navýšení? 

Jaroslav Komosný – není to vyloučeno. Většinou během stavby se vyskytnou vícepráce. 

 

Jaroslav Komosný - pokud nedostaneme prostředky od Státního fondu je pořád možnost 

            od smlouvy odstoupit.                                   

 

Usnesení č. 22/21/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele na výstavbu 

„Kanalizace a ČOV Krumvíř“ a to firmy VHS Břeclav s.r.o.  

 

Hlasování č. 4.: 14-0-0 

 

 

Pověření starosty Jaroslava Komosného k podpisu Smlouvy s fi VHS Břeclav s.r.o. 

 

- Jde o schválení pověření starosty k podpisu Smlouvy o dílo s fi VHS Břeclav s.r.o. na 

výstavbu „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. 

 

Usnesení č. 23/21/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty Jaroslava Komosného k podpisu 

Smlouvy s fi VHS Břeclav s.r.o. 

 

Hlasování č. 5.: 14-0-0 

 

 

Bod č. 3. 

Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí Krumvíř a 

Zásilkovna a.s. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- obchodní zástupce Zásilkovny a.s. uvedl, že by chtěli v obci Krumvíř zřídit z-box 

k vyzvedávání a zasílání zásilek. Mělo by to být v místě bývalé telefonní budky vedle 

Hasičky. Ve smlouvě jsou uvedené dost striktní podmínky, např. Obec musí zajistit, 

aby nebyl zastíněn jejich solární panel na z-boxu, zajistit přívod elektřiny, v okruhu 
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do 500 m nesmí být umístěno zařízení podobných služeb (netýká se kamenných 

obchodů).  

- Služba Zásilkovny funguje v MO Hruška. 

 

Jaroslav Komosný – v první řadě by se musel vyvěsit a schválit záměr a poté by se 

                                  schvalovala smlouva. 

 

Usnesení č. 24/21/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podmínkami uvedenými ve smlouvě. 

 

 

Bod č. 4  

Změna územního plánu Obce Krumvíř č. 2 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o změnu ÚP č. 2 kvůli Penny, zastavilo se to na vyjádření. Vypadá to, že přes 

územní plánování v Hustopečích a Krajský úřad JmK to projde. Zbývá už pouze 

povolení od Města Klobouky u Brna (přípojky). 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Jaroslav Komosný – informoval zastupitele ohledně dotace na sběrné nádoby na plast a papír.     

                                  Během září 2021 má být vypsaná výzva, mělo by jít o dotaci 85% uzna- 

                                  telných nákladů – min. částka je 500 000,-Kč. 

 

Jaroslav Komosný – dále informoval zastupitele, že se na hodech vybralo na vstupném 

                                  122 440,-Kč. Cena DH Zlaťanka za hudební produkci je 123 000,-Kč. 

 

Bc. Petra Winklerová – vznesla dotaz, zda budou po obci rozmístěny kontejnery na 

                                       bioodpad? 

Jaroslav Komosný – kontejner je na Sběrném dvoře. Teď na podzim se to zkusit může, ale 

                                  lidi tam budou zase házet všechno možné. Pak bude problém s odběrem 

                                  bioodpadu na kompostárně. 

 

Mgr. Ilona Zárubová – vznesla dotaz ohledně dopravního značení po obci, konkrétně v  

                                      zatáčce u Němečků směr Bohumilice. Dost řidičů jede rovně a pak se 

                                      vrací. 

Jaroslav Komosný – odbor dopravy tam chce zlepšit značení a po krajnici naznačit plnou 

                                  čáru a osazení značky s tvarem křižovatky. 

                                  Na obytné zóny musí být zpracovaný projekt dopravním inženýrem  

                                  (ostrůvky, parkování aut atd.). 

Martin Valihrach – v obytné zóně nesmí auta parkovat na silnici. 

Jaroslav Komosný – jsou povolena dvě stání u domu na jednu bytovou jednotku. 

 

Mgr. Michaela Procházková – vznesla dotaz ohledně stání aut na silnici u školy. 

Jaroslav Komosný – dá se tam značení z jedné strany (zákaz stání). 
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Lukáš Kobylka – vznesl dotaz, ohledně oprav silnic a chodníků po kopání ČOV. 

Jaroslav Komosný – firma musí uvést terén do původního stavu v místě výkopu. Poté Správa 

                                  a údržba silnic udělá novou hlavní silnici. 

 

Martin Valihrach – upozornil na špatný stav chodníku směr statek. Bylo by dobré ho opravit a  

                                zapískovat. 

Jaroslav Komosný – chodník se musí opravit, zpevnit.  

 

 

Předsedající Jaroslav Komosný ukončil po projednání všech bodů programu 3. zasedání  

Zastupitelstva obce ve 20:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Zdeněk Burýšek                  ………………………………      

                  

 

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

  

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne: 1.9.2021 


