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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 6.6.2019 č. 3/2019                                                              

 

  
 

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 2/2019 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 3. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Zdeněk Burýšek a pan Lukáš Kobylka, kteří vyslovili 

s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 17/19/Z 3 

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

Zdeňka Burýška a pana Lukáše Kobylku. 

 

Hlasování č. 1: 10-0-0 (Pro-Proti-Zdržel se) 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 18/19/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. Kupní smlouva na pozemky p. č. 2795/85, 2795/199 a 2781/7 mezi Obcí Krumvíř a 

manž. Pavlem a Ivanou Ambrožovými – Sběrný dvůr odpadů Krumvíř. 

2. Smlouva o advokátní úschově ve věci Kupní smlouvy na pozemky p. č. 2795/85, 

2795/199 a 2781/7. 

3. Rozpočtové opatření č. 4. 

4. Schválení účetní uzávěrky 2018. 
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5. Schválení závěrečného účtu 2018. 

6. Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 913/1 a to pozemek p. č. 913/22 o výměře 

116 m2 dle geom. p. č. 881-57/2018 v k.ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických 

vztahů. 

7. Kupní smlouva – prodeje částí pozemku p. č. 1448/9 a to st. p. č. 770 o výměře 16 m2 

dle g. p. č. 894-148b/2018 a p. č. 1448/54 o výměře 1 m2 dle g. p. č. 905-49/2019 v k.ú. 

Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů. 

8. Kupní smlouva – prodej pozemků p. č. st. 594 o výměře 208 m2 pod bytovým domem 

č. p. 384 a p. č. 1930/258 o výměře 548 m2. 

9. Smlouva s JmK o poskytnutí dotace 95 000,-Kč (Kraj beze stínu). 

10. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodí 

Moravy, s.p. a Obcí Krumvíř. 

11. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00059 

mezi Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Obcí Krumvíř.  

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C19/59 mezi ČR – 

Státní pozemkový úřad a Obcí Krumvíř. 

13. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. smlouvy 4000221301 mezi GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné 

moci společností GridServices, s.r.o. a Obcí Krumvíř. 

14. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. smlouvy 4000221583 mezi GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné 

moci společností GridServices, s.r.o. a Obcí Krumvíř. 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo smlouvy budoucího 

oprávněného: 8800091943/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a GasNet, s.r.o. zastoupena 

na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. plynárenského zařízení na parc. č. 

1448/10 v k.ú. Krumvíř. 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo smlouvy budoucího 

oprávněného: 8800091810/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a GasNet, s.r.o. zastoupena 

na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. plynárenského zařízení na parc. č. 

43/2 a 1448/6 v k.ú. Krumvíř. 

17. Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení čerpání finančních prostředků z RF na opravu 

sociálního zařízení v MŠ. 

18. Různé 

 

Hlasování č. 2.:       10-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Kupní smlouva na pozemky p. č. 2795/85, 2795/199 a 2781/7 mezi Obcí Krumvíř a manž. 

Pavlem a Ivanou Ambrožovými – Sběrný dvůr odpadů Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o kupní smlouvu mezi Obcí Krumvíř a manželi Pavlem a Ivanou Ambrožovými na 

pozemky p. č. 2795/85, 2795/199, 2781/7 v k.ú. Krumvíř ohledně stavby Sběrného 

dvora odpadů Krumvíř. Celková kupní cena za tyto pozemky činí 2 002 334,-Kč 
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Usnesení č. 19/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Krumvíř jako 

kupujícím a manželi Pavlem (dat. nar. 24.6.1973) a Ivanou (dat. nar. 14.1.1975) 

Ambrožovými, oba bytem č. p. 243, 66484 Lukovany, jejímž předmětem bude koupě 

pozemků parc. č.  2781/7, parc. č. 2795/85 a parc. č. 2795/199, všechny v katastrálním 

území Krumvíř, za kupní cenu ve výši 2.002.334,- Kč. 

 

Hlasování č. 3: 9-0-1 

 

 

Bod č. 2. 

Smlouva o advokátní úschově ve věci Kupní smlouvy na pozemky p. č. 2795/85, 2795/199 

a 2781/7.   

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o smlouvu o advokátní úschově mezi manželi Pavlem a Ivanou Ambrožovými, 

Obcí Krumvíř a fi Továrek, Horký a partneři, advokátní kanceláří, s.r.o., ohledně 

převodu parcel. č. 2795/85, 2795/199, 2781/7 a zaplacení kupní ceny ve výši 

2 002 334,-Kč. Obec Krumvíř uhradí fi Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, 

s.r.o. částku ve výši 4 840,-Kč jako odměnu za poskytnutí advokátní úschovy. 

 

Usnesení č. 20/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o advokátní úschově mezi manželi Pavlem a 

Ivanou Ambrožovými, Obcí Krumvíř a fi Továrek, Horký a partneři, advokátní 

kanceláří, s.r.o. 

 

Hlasování č. 4.:  9-0-1 

 

 

Bod č. 3  

Rozpočtové opatření č. 4. 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Rozpočtové příjmy se zvyšují z 17 161 900,-Kč na 17 870 900,-Kč  

- Rozpočtové výdaje se zvyšují z 32 734 500,-Kč na 35 361 200,-Kč  

- Financování je 17 490 300,-Kč  

- viz. příloha zápisu ZO 

 

Usnesení č. 21/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019. 

 

Hlasování č. 5: 10-0-0 

 

 

Bod č. 4 

Schválení účetní uzávěrky 2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 
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- Návrh na schválení účetní uzávěrky za rok 2018. 

 

Usnesení č. 22/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018. 

 

Hlasování č. 6: 10-0-0 

 

 

Bod č. 5 

Schválení závěrečného účtu 2018 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 s výhradou. Dle § 13 zákona 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO jsme přijali opatření 

k nápravě chyb a nedostatků a do 15 dnů od schválení bude náprava oznámena na 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní. Náprava chyb a 

nedostatků byla provedena již před projednáváním na zasedání zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 23/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. 

 

Hlasování č. 7: 10-0-0 

 

 

Bod č. 6 

Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 913/1 a to pozemek p. č. 913/22 o výměře 

116 m2 dle geom. p. č. 881-57/2018 v k.ú. Krumvíř za účelem narovnání vlastnických 

vztahů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pozemek p. č. 913/22 pod nemovitostí manželů Kopečkových, vlastníkem je 

Obec Krumvíř. Manželé Kopečkovi dodali znalecký posudek s cenou 105,-Kč/m2 

(získanou z ceny 349,91Kč/m2). Cena je dost nízká. Po zapsání do katastru se 

z pozemku ostatní plocha, stane stavební parcela. 

- Zastupitelé se dohodli na ceně 330,-Kč/m2 pro všechny prodeje obecních pozemků 

stejného charakteru (zastavěná plocha), dle znaleckého posudku č. 3432 

vyhotoveného soudní znalkyní Ing. Věrou Bravencovou na č. p. 161 po panu 

Šebestovi.  

 

Usnesení č. 24/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 913/1 a 

to pozemku p. č. 913/22 o výměře 116 m2 dle geom. plánu č. 881-57/2018 v k. ú. 

Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a manželi Lubošem a Marií Kopečkovými za účelem 

narovnání vlastnických vztahů.  

 

Hlasování č. 8: 10-0-0 
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Bod č. 7 

Kupní smlouva – prodeje částí pozemku p. č. 1448/9 a to st. p. č. 770 o výměře 16 m2 dle 

g. p. č. 894-148b/2018 a p. č. 1448/54 o výměře 1 m2 dle g. p. č. 905-49/2019 v k.ú. 

Krumvíř za účelem narovnání vlastnických vztahů 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o části pozemku p. č. 1448/9 a to st. p. č. 770 o výměře 16m2 dle g. p. č. 894-

148b/2018 a p. č. 1448/54 o výměře 1 m2 dle g. p. č. 905-49/2019 v k. ú. Krumvíř pod 

nemovitostí p. Václava Sláčíka. Stanovená cena je ve výši 330Kč/m2.  

 

Usnesení č. 25/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej částí pozemku p. č. 1448/9 a 

to st. p. č. 770 o výměře 16 m2 dle geom. plánu č. 894-148b/2018 a p. č. 1448/54 o 

výměře 1 m2 dle g. p. č. 905-49/2019 v k. ú. Krumvíř mezi Obcí Krumvíř a p. 

Václavem Sláčíkem č. p. 140 za účelem narovnání vlastnických vztahů.  

 

Hlasování č. 9: 10-0-0 

 

 

Bod č. 8 

Kupní smlouva – prodej pozemků p. č. st. 594 o výměře 208 m2 pod bytovým domem č. 

p. 384 a p. č. 1930/258 o výměře 548 m2 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o pozemek p. č. st. 594 o výměře 208 m2 pod bytovým domem č. p. 384 Pálavy, 

stavebního bytového družstva a o pozemek p. č. 1930/258 o výměře 548 m2 okolo 

bytového domu č. p. 384. Stanovená cena je ve výši 330,-Kč/m2. 

 

Usnesení č. 26/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. st. 594 o 

výměře 208 m2 a p. č. 1930/258 o výměře 548 m2 mezi Obcí Krumvíř a Pálavou, 

stavebním bytovým družstvem. 

 

Hlasování č. 10: 10-0-0 

 

 

Bod č. 9 

Smlouva s JmK o poskytnutí dotace 95 000,-Kč (Kraj beze stínu) 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o „31. ročník folklórního festivalu Kraj beze stínu“.  Dotace 95 000,-Kč je 

poskytována na základě dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a 

památkové péče v roce 2019 a musí být použita v souladu s právními předpisy, 

podmínkami smlouvy a Dotačním programem. 
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Usnesení č. 27/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 

95.000,-Kč na akci 31. ročník folklorní festival Kraj beze stínu v rámci projektu 

Folklorní festival zaměřený na region Hanácké Slovácko, který je rozlohou největší 

region Slovácka. Dvoudenní festival, který vznikl v roce 1976 jehož součástí je i 

regionální kolo soutěže verbířů s postupem na MFF Strážnice za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

Hlasování č. 11: 10-0-0 

 

 

Bod č. 10 

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodí 

Moravy, s.p. a Obcí Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o poskytnutí věcného břemene Obci Krumvíř na p. č. 1467/1 o výměře 5067 m2 a 

p. č. 1469/2 o výměře 2297 m2 v k. ú. Krumvíř po dobu stavby „Kanalizace a ČOV 

Krumvíř“, Povodím Moravy, s. p. Celková výměra předmětu nájmu činí 134 m2. 

Výše nájemného je stanovena na částku 13,20 Kč/m2 a rok. Celková výše nájemného 

na kalendářní rok činí 1 769,-Kč. 

 

Usnesení č. 28/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. a Obcí Krumvíř. 

 

Hlasování č. 12: 10-0-0 

 

 

Bod č. 11 

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00059 

mezi Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Obcí Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o překládku sítí elektronických komunikací společností CETIN, aby mohlo dojít 

k realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Krumvíř“ na obecním pozemku. Výše nákladů 

překládky činí 67 429,-Kč. 

 

Usnesení č. 29/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/MJ/2019/00059 mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 

a Obcí Krumvíř. 

 

Hlasování č. 13: 10-0-0 
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Bod č. 12 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C19/59 mezi ČR – Státní 

pozemkový úřad a Obcí Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o poskytnutí věcného břemene Obci Krumvíř na p. č. 1296, 1297/2, 1302/2, 

1449/6, 1458/3 v k. ú. Krumvíř po dobu stavby „Kanalizace a ČOV Krumvíř“, ČR - 

Státním pozemkovým úřadem. Celková výměra věcného břemene činí 714,6 m2. 

Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 69 190,-Kč. 

 

Usnesení č. 30/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1002C19/59 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a Obcí Krumvíř. 

 

Hlasování č. 14: 10-0-0 

 

 

Bod č. 13 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

č. smlouvy 4000221301 mezi GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o. a Obcí Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o přeložku plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o., aby mohlo dojít 

k realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Krumvíř“.  

 

Usnesení č. 31/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000221301 mezi společností GasNet, s.r.o. 

zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. a Obcí Krumvíř. 

 

Hlasování č. 15: 10-0-0  

 

 

Bod č. 14 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

č. smlouvy 4000221583 mezi GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o. a Obcí Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o přeložku plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o., aby mohlo dojít 

k realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. 
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Usnesení č. 32/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000221583 mezi společností GasNet, s.r.o. 

zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. a Obcí Krumvíř. 

 

Hlasování č. 16: 10-0-0 

 

 

Bod č. 15 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo smlouvy budoucího 

oprávněného: 8800091943/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a GasNet, s.r.o. zastoupena na 

základě plné moci společností GridServices, s.r.o. plynárenského zařízení na parc. č. 

1448/10 v k.ú. Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení na parc. č. 1448/10 v k. ú. 

Krumvíř, „přeložka NTL plynovodu pro stavbu Kanalizace a ČOV Krumvíř, číslo 

stavby: 8800091943“. 

 

Usnesení č. 33/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo 

smlouvy budoucího oprávněného: 8800091943/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a 

GasNet, s.r.o. zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. 

plynárenského zařízení. 

 

Hlasování č. 17: 10-0-0 

 

 

Bod č. 16 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo smlouvy budoucího 

oprávněného: 8800091810/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a GasNet, s.r.o. zastoupena na 

základě plné moci společností GridServices, s.r.o. plynárenského zařízení na parc. č. 

43/2 a 1448/6 v k.ú. Krumvíř 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jde o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení na parc. č. 43/2 a 1448/6 v  k. 

ú. Krumvíř, „přeložka NTL plynovodu pro stavbu Kanalizace a ČOV Krumvíř, číslo 

stavby: 8800091810“. 

 

Usnesení č. 34/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene (číslo 

smlouvy budoucího oprávněného: 8800091810/1/BVB/P) mezi Obcí Krumvíř a 

GasNet, s.r.o. zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. 

plynárenského zařízení. 

 

Hlasování č. 18: 10-0-0 
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Bod č. 17 

Žádost ZŠ a MŠ Krumvíř o schválení čerpání finančních prostředků z RF na opravu 

sociálního zařízení v MŠ 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- od konce června 2019 bude v Mateřské škole Krumvíř probíhat rekonstrukce 

sociálního zařízení. ZŠ a MŠ Krumvíř si požádala o povolení čerpání částky 

625 935,12Kč z rezervního fondu na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ. 

 

Usnesení č. 35/19/Z 3 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje ZŠ a MŠ Krumvíř čerpání částky 625 935,12Kč 

z rezervního fondu na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ. 

 

Hlasování č. 19: 10-0-0 

 

 

 

Dotazy, podněty a připomínky 

 

Jaroslav Komosný – informoval zastupitele ohledně pobočky Pošty Partner v Krumvíři. Ve  

středu 5.6.2019 zde byl vážný zájemce o provozování Pošty Partner v 

Krumvíři p. Dunaj. Pochází od Vyškova. Pan Dunaj sám zaskakuje za   

své pracovnice na pobočkách Pošty Partner v případě nemoci. Uskutečnil 

zde pohovory s potencionálními pracovnicemi Pošty Partner. Vedl by 

zde pobočku Pošty Partner s provozovnou zdravotnických pomůcek, 

doplňků bez receptu. Zásoboval by lékárny kolem. Příští týden má 

podepisovat smlouvu s Českou poštou. 

 

Jaroslav Komosný – co se týká kanalizačních přípojek – budou tři cenové nabídky.  

Pravděpodobně bude dle výše ceny vybrána fi SOLICITE, s.r.o. Na 

podzim se bude žádat o dotaci. Když vše proběhne, jak má, mohlo by se 

teoreticky začít stavět od jara za rok. 

 

Mgr. Ilona Jakubčíková – vznesla dotaz, zda proběhla schůzka ohledně posouzení dopravní 

                                          situace v obci Krumvíř u č. p. 209 za účasti dopravní Policie,  

                                          Správy a údržby silnic a Obdobu dopravy. 

                                          Zda byla řešena i situace v nové výstavbě Pod Kumstátem. 

Jaroslav Komosný – ano, schůzka proběhla. Byla navržena opatření: vyznačení zatáčky,  

                                  červené označení šipkami, upozornění na přechod (děti).  

                                  Pan starosta se ptal. Bylo mu řečeno, že kde platí pravidlo přednosti z 

                                  zprava, je lepší, aby bylo méně značek jak více. 

Luskač Zdeněk – podotkl platnost přednost zprava na vedlejších ulicích. 

 

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně značky zákazu stání v Chaloupkách, zda tam bude 

                             natrvalo. Stále ji někdo přemisťuje. 

Jaroslav Komosný – je to značka Správy a údržby silnic. Musí se na to informovat. 
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Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně ostrůvku uprostřed silnice v nové výstavbě Pod  

                               Kumstátem a výsadbě zeleně. 

Jaroslav Komosný – byla vyhotovena územně zastavovací studie (navrženy stromy, dětské 

                                  hřiště, keře). 

 

Petra Hečová – bylo by dobré požádat o vybagrování potoka na soutoku u mostku. 

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně dětského hřiště na Starexu. 

 

Mgr. Ilona Jakubčíková – v Kloboukách zavedli svážení odpadu od domů. Má to z jejího 

                                           pohledu pozitivní vliv na občany. 

 

Jaroslav Komosný – jak bude postaven Sběrný dvůr, najede se na tento systém svážení 

                                  odpadů. 

 

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně Sběrného dvora. Zda ho bude obsluhovat p. Boháč 

                             Petr nebo někdo jiný? 

Jaroslav Komosný – asi se bude muset přijmout nový zaměstnanec, který by pak obsluhoval 

                                  i ČOV. 

 

Jaroslav Komosný – byly na Obci kontroly z Finančního a Živnostenského úřadu ohledně  

                                  šenku na hodech. Zřejmě na udání. Šenk bude zajišťovat hospoda. 

 

Martin Valihrach – měly by se u skládky dosadit stromy. 

 

Vojtěch Veselý – vznesl dotaz ohledně parkoviště za Coop Jednotou. 

Jaroslav Komosný – v Územním plánu to musí být jako veřejně prospěšná stavba. Byl záměr, 

                                  že pozemek koupí Jednota. To nevyšlo. Pozemek je státu (Státní  

                                  pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). 

 

Martin Valihrach – vznesl dotaz, jak vypadá žádost o dotaci na sociální byty a průchodu. 

Jaroslav Komosný – dotace je přislíbená. Oficiálně to zatím není. Podmínky dotace jsou  

                                  tvrdé. 20 let se musí dodržovat podmínky smlouvy. 

                                  Průchod by se mohl udělat jedině za sklepem do L za Coop Jednotu. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

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

Zastupitelstva obce ve 21:30 hodin. 
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Ověřovatelé:        Zdeněk Burýšek                     ………………………………                       

 

                              Lukáš Kobylka          ………………………………

  

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne:  11.6.2019 


