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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 7.3.2019 č. 2/2019                                                              

 

  
 

Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce 

(dále jen „ZO“) v 16.00 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 1/2019 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 2. 

zasedání ZO. Navrženi byli pan Martin Valihrach a paní Mgr. Michaela Procházková, kteří 

vyslovili s návrhem souhlas. 

 

Usnesení č. 14/19/Z 2 

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

Martina Valihracha a paní Mgr. Michaelu Procházkovou. 

 

Hlasování č. 1:       10-0-0 

 

Bod č. II. 

 

Usnesení č. 15/19/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. Stav přípravných prací na projektové dokumentaci na výstavbu ČOV a kanalizaci, 

žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolení. 

Projektová dokumentace na kanalizační přípojky k rodinným domům. 

Za účasti zástupce firmy SOLICITE, s.r.o. pana Ing. Jana Richtera. 

2. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Krumvíř o finanční příspěvek 2019 na pořádání 

akce dětského dne. 
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3. Různé. 

4. Závěr. 

 

Hlasování č. 2.:       10-0-0 

 

 

Bod č. 1. 

Stav přípravných prací na projektové dokumentaci na výstavbu ČOV a kanalizaci, 

žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolení. Projektová dokumentace 

na kanalizační přípojky k rodinným domům. 

Za účasti zástupce firmy SOLICITE, s.r.o. pana Ing. Jana Richtera 

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 
- přivítal pana Ing. Jana Richtera a předal mu slovo 

 

pan Ing. Jan Richter – seznámil zastupitele s harmonogramem všech prací příprav projektu 

    kanalizace. V současné době probíhá jednání na Vodovodech a  

    kanalizacích Hodonín. Řeší se problematická místa (stoky na: 

    Rybníček u Demelů, na kopci u Valentů, v uličce u Dočkalů, v ulici u 

 Škrhů a u Kobylků). Jde o úzká místa. Infrastruktura sítí je zastaralá. 

 Dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí. Fa Solicite, s.r.o. se snaží 

 dohodnout s VaK Hodonín a GasNet. Potřebují jejich souhlasná      

 stanoviska a vyjádření odboru Uzemního plánování a posléze bude 

 podána žádost na Stavební úřad Klobouky u Brna. SFŽP – výzva na  

 podzim 2019. 

 

▪ Kanalizační přípojky – každá obec to řeší jinak. Obec Krumvíř by byla objednavatel 

  cca 450 ks kanalizačních přípojek. Šlo by o uznatelnou část  

  z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Podmínka:  

  objednání a zakoupení přípojek hromadně. Každý občan bude  

  pracovníkem fa Solicite, s.r.o. informován ohledně stavby  

  šachty na jeho pozemku a dojde k podepsání souhlasu se  

  stavbou. Obec bude projekty přípojek prodávat občanům. 

  Šlo by o spoluúčast.  

  Přípojka se rozděluje na tzv. veřejnou a soukromou část. Od 

  hlavní stoky po šachtu jde o veřejnou část, od šachty na 

  pozemku občanů jde o soukromou část. S občany bude  

  podepsána Smlouva o připojení oddělenou kanalizací –  

  dešťová, splašková. 

 

Tomáš Vostřák – projekt bude tedy řešit veřejnou i soukromou část? 

Ing. Jan Richter – projekt bude řešit pouze veřejnou část. Soukromou část si budou občané 

        řešit sami. Jde o vnitřní rozvod. Šachta se umisťuje zpravidla na pozemek  

      občanů. Každý projekt kanalizační přípojky bude vyhotoven na míru. 

      Nedoporučuje, aby si občané celou kanalizační přípojku řešili sami. 

 

Miroslav Šmíd – vznesl dotaz zda je technicky možné u jejich domu umístit čerpadlo k tlačení 

                            vody do kanalizace, protože jejich dům je pod úrovní hlavní silnice. A jak  

                            hluboko se nachází hlavní stoka pod kostelem? 
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Ing. Jan Richter – veřejná část kanalizace bude gravitační. Ano, technicky možné to je. Hlavní  

      stoka pod kostelem bude v hloubce 2,15m. 

 

Tomáš Vostřák – není jistota, že si občané odeberou všechny zaplacené přípojky. 

Ing. Jan Richter – dojde k oslovení všech občanů. Zda si budou chtít odkoupit povolenou  

      kanalizační přípojku od Obce Krumvíř nebo zda si ji zařídí sami. Zjistí se 

      tak přesný počet přípojek, které nechá Obec vyhotovit. Poté zastupitelé 

      rozhodnou o dalším postupu. Cena přípojky by byla 2000,-Kč. 

 

Jaroslav Komosný – dojde k výběrovému řízení na zhotovitele projektů kanalizačních  

          přípojek.  

          Zastupitelé souhlasí, aby přípojky byly v režii obce. 

 

Ing. Jan Richter – musí se zjistit délka a počet kanalizačních přípojek. Je to potřebné k dotaci. 

        K žádosti o dotaci nemusí být projekty kanalizačních přípojek povoleny. 

 

Martin Valihrach – jak to bude s kanalizací za humny? 

 

Jaroslav Komosný – neví se, zda se tam bude do budoucna stavět. Fa Solicite s.r.o. nabídla 

          Obci Krumvíř zhotovení projektu na dešťovou kanalizaci za humny. 

 

Marcel Němeček – vznesl dotaz ohledně splaškové kanalizace za humny. Každý dům musí 

          mít svou šachtu? 

Ing. Jan Richter – ano, každý dům musí mít svou šachtu. 

 

Miroslav Šmíd – je povinnost vést dešťovou vodu do kanalizace? 

Jaroslav Komosný – odvádět dešťovou vodu do kanalizace je zakázáno. Je povinnost  

          dešťovou vodu zadržovat a vsakovat do půdy. 

 

Martin Valihrach – jak dlouho se ví o problému získání souhlasného stanoviska s VaK 

        Hodonín? 

Ing. Jan Richter – tento problém řeší již dlouho. VaK Hodonín nechtěl s fa Solicite, s.r.o. 

        komunikovat. Po posledním jednání to vypadá, že se dohodnou. 

 

Miroslav Šmíd – za jak dlouho se začne ČOV a kanalizace stavět? 

Ing. Jan Richter – stavět by se mohlo začít cca za 2 roky, když všechno vyřizování proběhne 

        tak jak má. Do konce roku 2019 by měla být podána žádost o dotaci. 

        Územní a stavební řízení je sloučeno. Mělo by to být tím rychlejší. 

 

Martin Valihrach – prováděcí situace není součástí projektu? 

Ing. Jan Richter – prováděcí dokumentace není součástí projektu. Bude dodělána později. 

 

Martin Valihrach – podmínky smlouvy nejsou dodrženy? Dokumentace bude podána na  

          Stavební úřad v termínu? 

Tomáš Vostřák – v Dodatku smlouvy č. 1. je termín do 30.6.2018. Je dokumentace v souladu  

     s termíny? 

Ing. Jan Richter – projektová dokumentace byla hotová v termínu. Inženýrská činnosti byla 

        zahájena posléze. Bylo by dobré termíny vyřizování dát do souladu dalším 

        Dodatkem smlouvy. 
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Petr Svoboda – do které doby bude stavební povolení vyřízeno? Kde je jistota, že bude  

    stavební povolení vyřízeno včas? 

 

 

Ing. Jan Richter – stavební řízení bude podáno na Stavební úřad na konci dubna 2019.  

      Stavební povolení by mělo být vyhotoveno cca za 2 měsíce – asi koncem 

      června 2019. Časový horizont je v pořádku. Lhůta je stanovena na podzim. 

      Obavy zastupitelů chápe. Domluví se s kolegy z fa Solicite s.r.o. a vyřeší se  

      sepsáním Dodatku smlouvy. 

 

Miroslav Šmíd – informoval se ohledně tloušťky potrubí kanalizace. 

Ing. Jan Richter – tloušťka trubky splaškové kanalizace je 250 mm. Proplachové rychlosti 

        musí být dodrženy, aby se kanalizace nezanášela. 

 

Petr Svoboda – zvedne se spotřeba vody a cena stočného? 

Ing. Jan Richter – spotřeba vody se nezvede. Cena stočného se samozřejmě zvedne. Každý 

        dům bude na základě smlouvy s obcí připojen na kanalizaci. 

Jaroslav Komosný – cena stočného se v naší obci nedá stanovit dle odběru. Vesměs všechny 

            domácnosti mají studny. V tomto případě se cena stočného řeší  

          Vyhláškou obce dle určeného výpočtu. 

          Provoz ČOV musí zajistit obec dle podmínek dotace. Může to být 

          občan z obce. Musí to být zaučený pracovník, může to být i zaměstnanec 

          obce. Kdyby provoz ČOV zajišťovala nějaká firma, vyšlo by to finančně 

          dráž. 

 

Jaroslav Komosný – poděkoval p. Ing. Janu Richterovi, že přijel a informoval zastupitele 

            ohledně ČOV.   

 

 

Bod č. 2. 

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Krumvíř o finanční příspěvek 2019 na pořádání 

akce dětského dne 8.6.2019  

Materiály uvedl Jaroslav Komosný 

 

- Jedná se o žádost o příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Krumvíř o finanční 

příspěvek 2019 na pořádání akce Dětského dne 8.6.2019 ve výši 15 000,-Kč. 

 

Marcel Němeček – jde hlavně o záštitu Obcí Krumvíř. Akci Dětský den v Krumvíři   

                               navštěvuje každý rok cca 100 – 120 dětí. Dříve žádali o příspěvky 

         sponzory (vesměs soukromníky). Vybralo se asi 12 000,-Kč, od Obce 

                               Krumvíř cca 3 500,-Kč. 

 

Usnesení č. 16/19/Z 2 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na pořádání akce Dětského dne 

8.6.2019 pro Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř v roce 2019. 

 

Hlasování č. 3.:  10-0-0 
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Dotazy, podněty a připomínky 

 

Petra Hečová – informovala se ohledně čištění obce. Jde o blokové čištění? Pokud nebudou  

    občané blokové čištění respektovat, bude se řešit odtahovou službou. 

 

Jaroslav Komosný – blokové čištění se dá vědět dopředu. Lidé značky blokového čištění  

          nerespektují. 

 

Marcel Němeček – zametací vůz by měl zametat po celé obci a ne, jen v některých částech  

        obce. 

 

Jaroslav Komosný – více se po obci pohybuje Policie ČR. Chytá i obecní pracovníky. 

            Jednání ohledně radaru musí pan starosta pourgovat. 

 

Petr Svoboda – informoval se ohledně Sběrného dvora. 

 

Jaroslav Komosný – staveniště je předané zhotoviteli. Věcná břemena vložena na Katastrální  

          úřad. 

 

Zdeněk Burýšek – smlouva ohledně Sběrného dvora je podepsaná? 

 

Jaroslav Komosný – smlouva se musí schválit na ZO. Jde o prodloužení termínu zhotovení.  

            Prodloužení termínu zhotovení sběrného dvora není problém ohledně  

            podání žádosti o dotaci. 

 

Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně Pošty Partner. 

 

Jaroslav Komosný – vedoucí České pošty Klobouky u Brna p. Marie Zichová je v kontaktu  

          s pány z Moutnic. Stále mají vážný zájem o provozování Pošty Partner  

          v Krumvíři.  

          Manažerka České pošty informovala, že od 1.4.2019 by měla být  

          podepsána smlouva ohledně provozování Pošty Partner Krumvíř s pány 

          z Moutnic. 

          Ředitel České pošty pozastavil projekt Pošty Partner. 

          Nájemní smlouva s Poštou Partner bude schválena na ZO. 

 

Zuzana Požárová – zajímalo by ji, jaký sortiment budou nabízet. 

 

Jaroslav Komosný – pánům z Moutnic ukazoval místní obchody. 

 

Mgr. Michaela Procházková – na jakou dobu se uzavírá Smlouva mezi Poštou Partner a  

  Českou poštou? 

 

Zuzana Požárová – smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

 

Mgr. Michaela Procházková – vznesla dotaz ohledně rekonstrukce obřadní síně na hřbitově. 

 

Jaroslav Komosný – natírají se rámy. Na okna budou pořízeny rolety. 
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Martin Valihrach – vznesl dotaz ohledně systému svozu odpadů. Zavést systém čárových  

        kódů. Každý dům by měl svůj čárový kód. Zjistit kolik by tento systém  

        stál. 

 

Jaroslav Komosný – bude Sběrný dvůr. Nejlepší by byl pytlový systém. 

 

Martin Valihrach – jak se bude řešit parkování u školy a u hřbitova? Mohli by to udělat  

        obecní pracovníci. 

 

Jaroslav Komosný – obecní pracovníci si píší harmonogram své práce. Ve středu 13.3.2019 

          proběhne kontrola kontrolního výboru.  

          VPP pracovníci z Úřadu práce. Obec dostane výši příspěvku dle určitých  

           pravidel. Tito musí být na ÚP – 1 rok a déle. Nastavena špatná kritéria. 

 

Mgr. Michaela Procházková – kdy bude dotřeno zábradlí na mostku? 

 

Jaroslav Komosný – zábradlí bude dotřeno. 

 

Martin Valihrach – v jakém stavu je demolice č. p. 161? 

 

Jaroslav Komosný – jak půda oschne, demolice se dodělá. Poté se tam udělá provizorní  

          chodník na průchod a popřípadě provizorní plot. Až se začne stavět, zase 

          se průchod uzavře. 

 

Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně cihel z č. p. 161, zda se použijí. 

 

Jaroslav Komosný – něco málo cihel tam bude, ale na prodej to není. 

 

Vojtěch Veselý – informoval se ohledně opravy chodníku na rohu pozemku p. Vítězslava  

     Valihracha naproti Hasičce. 

     Dále se informoval ohledně mokré zdi v tělocvičně. 

 

Jaroslav Komosný – pourgoval opravu chodníku u p. Víta Valihracha. Měl by chodník  

            opravit. 

            Zeď v tělocvičně vysychá. Fa Renova opraví. 

 

Zdeněk Burýšek – vznesl dotaz ohledně retardéru na Brumovice. Bylo by dobré upevnění  

         chemickou kotvou. 

 

Vojtěch Veselý – informoval se, v jaké fázi je úprava starého hřbitova. 

 

Jaroslav Komosný – hroby se nafotí. Odstraněny budou hroby, u kterých máme souhlasy lidí 

            k odstranění. Náhrobky se budou odstraňovat na obou stranách.  

            Pozůstalosti budou deponovány. 

 

Martin Valihrach – bylo by dobré náhrobky v dobrém stavu zachovat. Na skládku dát někde 

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

Zastupitelstva obce v 17:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:        Martin Valihrach                   ………………………………                       

 

                              Mgr. Michaela Procházková ………………………………

  

 

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

         

 

 
 

Vyhotoveno dne:  11.3.2019 


