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Zápis
z 12. zasedání  zastupitelstva obce konané ho dne 24. č ervna 2020

Úč ast dle prezenč ní ch listin byla následují cí :

Č lenové  zastupitelstva v poč tu:

Omluveni:

Obč ané  v poč tu:

program zasedání :

1. Zahájení
2. Urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele
3. Kontrola usnesení  ze 11. zasedání  zastupitelstva obce
4. lnformace o dění v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce
5. Návrh Střednědobé ho výhledu na rok 2020-2022
6. Návrh ú č etní  uzávěrky obce Krmelí n za rok 2019

7, Návrh Závěreč né ho ú č tu obce Krmelí n za rok 2019

8. Návrh závěreč né ho ú č tu dobrovolné ho svazku obcí sMopo
9,Zpráva Kontrolní ho výboru SMOPO
10. Diskuze

J.] . ZaVer

1. Zaháiení

12. zasedání zastupitelstva obce zahájila vL7:02 hod. starostka obce lng. Yveta Kovalč í ková. Přiví tala
pří tomné  obč any a č leny zastupitelstva obce, kteří  se seš li v poč tu 12. Omluvila lng. Renátu Václavkovou
Ph,D., MUDr. Jozefa Chmela a lng. Jaroslava Tyš era.

lng. Yveta Kovalč í ková navrhla rozš í ření  programu o dva body. Jední m z nich je projednání  zápisu z 8. schů ze

finanč ní ho uiboru a druhý navýš ení  cen stoč né ho na rok 2020.

Bod navýŠ ení  stoč né ho na rok 2020 po diskuzi nebyl zařazen do programu na tomto zasedání  zastupitelstva
obce krmelí n,

H| asování  ke schválení  nově navrž ené ho programu 12. zasedání  zastupite| stva obce krmelí n. zařazen bod
proiednání  zápisu ze 8. schů ze finanč ní ho v,ýboru

Hlasování
Pro; t2 hlasŮ (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel,

lng. Tomáš  Jalů vka, lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana

Palič ková, Lenka Zborovská)

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

Schvá!eno

L2

3

1
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program zasedání :

1. Zahájení
2. Urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele
3. Kontrola usnesení  ze 11. zasedání  zastupitelstva obce
4. lnformace o dění  v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce

5. Projednání  zápisu z 8, schů ze finanč ní ho v,ýboru

6. Návrh Střednědobé ho uihledu na rok ZOZ0-2O22

7, Návrh ú č etní  uzávěrky obce Krmelí n za rok 2019

8. Návrh Závěreč né ho ú č tu obce Krmelí n za rok 20] .9

9. Návrh závěreč né ho ú č tu dobrovolné ho svazku obcí  sMopo
I0, Zpráva Kontrolní ho rnýboru SMOPO
11. Diskuze

12.Závěr

2. urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovateIe

Ověřovateli zápisu byli urč eni paní  Mgr. Kateřina Bonito a Lenka Zborovská. Zapisovatelkou paní  Ludmila

Havránková.

Hlasování  k urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele:

Pro: 10 (Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, lng. Yveta

Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng. Jiří  Mácha, petr Mácha, MUDr. Jana palič ková}

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:2 hlasy (Mgr. Kateřina Bonito, Lenka Zborovská)

schváleno

3. Kontrola usnesení  z 11. zasedání  zastupitelstva obce

Na 11. zasedání zastupitelstva obce nebyl ulož en ž ádný ú kol.

4. lnformace o dění  v obcl od poslední ho zasedání  zastupitel§tva obce

lng. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem

Dění  v obci k 24. 6. 2020

š kotnirrriš tě

V souč asné  době je plocha hřiš tě hotová a probí hají  teré nní  ú pravy a práce na sociální m zázemí , Dokonč ení

zbrzdilo š patné  poč así a uzávěra hranic pro pracovní ky ze Slovenska.

Na vyjádření , zda jsme dostali dotaci na herní  prvky, stále č ekáme.

studie Náves

Proběhlo veřejné  projednání  a studie je prakticky dokonč ena. Š koda jen, ž e se prezentace na veřejné m

projednávání  zú č astnilo tak málo obč anů , Nyní  bude následovat ří zení  výběru projektanta na projektovou

dokumentaci.
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chodní k paskovská

Zí skání  stavební ho povolení  se dí ky omezení  č innosti stavební ch ú řadů  v době pandemie opět prodlouž ilo,

V době vyhláš ení  nouzové ho stavu pozbývají  platnosti správní  lhů ty a automaticky se prodluž ují termí ny o

dobu trvání  nouzové ho stavu. Dalš í  brzdou je projekt Č eZ přelož ení  pěti sloupů . Přesto věří m, ž e letos

zač neme se stavbou.

chodní k proskovická

K tomu, aby mohla proběhnout kolaudace chodní ku Proskovická jsme museli přistoupit k opatření m. Jistě
jste zaznamenali sloupky, které  jsou nainstalovány v urč itých ú secí ch chodní ku. Policie pož adovala řeš ení

bud'chodní k předělat podle projektu, nebo udělat opatření , které  bude zabraňovat parkování vozidel na

chodní ku.

Dopravní  studie

Ke zlepš ení  dopravní  situace v problé mornich ú secí ch obce je zadání  zpracování  dopravní  studie. Zí tra 25. 6.

proběhne konzultace s UDl Morava, Policie Č R a projektanty Návsi a chodní ku Š kolní  Kostelní , dále

konzultace na magistrátu FM na odboru dopravy k ú sekové mu měření  na ulici Paskovská.

Deš ť ová kanalizace

Postupně jsme se pustili do č iš tění  ulič ní ch vpustí  deš ť ové  kanalizace, a jak to vypadá, nebyly č iš těny opravdu

dlouho. Na č iš tění  se podí lí  jak obecní  pracovní ci, tak jednotka dobrovolných hasič ů . Nutná bude investice do

nových sběrných koš ů , které  někde chybí , někde jsou již  nepouž itelné , to se týká i poklopů ,

Obií zdná trasa l/ 58 přes Krmelí n

Ač  se to zdá nepochopitelné , v měsí ci č ervenci by měla proběhnout rnýměna ž ivič né ho povrchu na

komunikaci l/ 58 Staroveská, a to v č ásti křiž ovatka Nová Bělá po Krmelí n autobusová zastávka U Lesa. Silnice

bude prů jezdná pouze ze směru Ostrava, směr do Ostravy bude veden objí zdnou trasou přes Krmelí n po

ulicí ch Bělská - kruhový objezd - Paskovská. Oprava by měla trvat 10 dní .

Nová nákladní  dodávka

Dalš í m vozem je nákladní  dodávka Fiat Ducato (cena 520 300 Kč ), která je potřebná hlavně pro práci naš í

,,rychlé  roty".

kotlí kovÝ program krmelí n

Obec vyhlásila dotač ní  program na výměnu kotlů  s názvem ,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll". Cí lem je

sní ž í t emise lokální ho vytápění  domácnosti prostřednictví m nevyhovují cí ch kotlů  na pevná paliva za nové

ní zkoemisní  zdroje. Pří jemci dotace budou fyzické  osoby, které  jsou vlastní ky nebo spoluvlastní ky rodinných

domů  na ú zemí  obce Krmelí n. Žadatel musí  mí t přidělenou dotaci v rámci výzvy Moravskoslezské ho kraje č ,

lll na výměnu kotlů . Na základě předlož ení  vš ech pož adovaných dokumentů  budou ž adateli vyplaceny

prostředky z rozpoč tu obce Krmelí n v hodnotě 7,5 t isí c Kč .

ví ce informací na webu obce nebo v kanceláři obecní ho ú řadu krmelí n.

zásah při ví kendových deš tí ch

O ví kendu zasahovali krmelí nš tí  hasič i nejen u obč anů , kteří  měli větš inou vytopené  sklepy, ale hlavně na

naš í  přeč erpávací  stanici č . 1 na Nové m světě. Tato stanice byla zatopena povrchovými vodami z okolí , ale

také  deš ť ornými vodami, které  vypouš těli obč ané , ať  už  napojení m do kanalizace, nebo právě č erpání m

ze sklepů . Na zajiš tění  opakovaných záplav budeme muset prové st stavební  ú pravy v okolí  přeč erpávací
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stanice, která byla postavena v nejniž š í m bodě, kde dle starousedlí ků  vž dy stála voda při větš í ch deš tí ch a pří

projektování  kanalizace na toto pana starostu upozorňovali.

Na zjiš tění  připojení  obč anů  a kontrole už  se pracuje. Poruš ení m smlouvy o napojení  splaš kové  kanalizace j im

hrozí  velké  sankce. Stejná situace byla na přeč erpávací  stanici č , 3 na ulici V Zahradách, kde opět doš lo

k zaplavení  dí ky vypouš tění  deš ť ové  kanalizace. Následkem toho byl zatopen sklep rodinné ho domu

splaš kovou kanalizací a budeme zde muset na náklady obce udělat stavební opatření , které  slibovaljiž  bývalý

pan starosta. Chtěla bych poděkovat vš em hasič ů m a hasič kám.

Hasič ská zbroinice

Byly dokonč eny kuchyně, vybavení  kanceláře, skladu. Chybí  dovybavit sál. Pro vysouš ení  oděvů  a obuvi po

zásahu byl objednán vysouš eč .

Novtí  povodňový plán

Jsem převzala ve č tvrtek 18. 6. odkaz najdete na webu obce.

Revize katastru nemovitostí

Byla j iž  v obci zahájena, cí lem revize je dosaž ení  co největš í ho souladu skuteč né ho stavu se stavem

evidovaným v katastru. Katastrální  ú řad pověřil pracovní ky, kteří  budou obeznamovat majitele nemovitostí

osobně, Pravděpodobně v měsí ci ří jnu budou probí hat konzultace pří mo na obci, aby obč ané  nemuselido
Frýdku.

ozónovÝ generátor

V rámci opatření  zabránění  nákazy koronaviru COV| D 19 jsme zakoupili ozonorr,ý generátor (19 t isí c), který je

použ í ván převáž ně v základní , mateřské  š kole a také  v knihovně k dezinfekci prostor.

Drobné  opraw a nákupv

Komunikace Záhumenní  spadlé  krajnice, Bruš perská a Staroveská opravy obrubní ků , rniměna vpustí  na ulici

Světlovské , Š kolní , dalš í  koš e na psí  exkrementy, kotec pro psa.

Dotace

V rámci uvolnění  dalš í ch prostředků  na dotace z MMR jsme dostali přidělenou dotaci na 2 projekty, které
jsou v zásobní ku, a to na hřbitovní  zed'a propustek, Zatí m č ekáme na oficiální  registraci dotace.

Č ekáme na rozhodnutí  o přidělení  dotace na herní  prvky a kontejnery do sběrné ho mí sta.

Mimořádné  opatření  kraiské  hvgienické  stanice (kHs)

S nárů stem poč tu nakaž ených koronavirem v okrese Frýdek Mí stek vydala KHS opatření ,IÝká se hlavně

zdravotnických a sociální ch zaří zení . Omezení  konání  hromadných akcí  venkovní ch i vnitřní ch
- max 500 osob ve stejný Č as

- odstup 2 m s výjimkou č lenů  domácnosti

- zajiš tění  nádoby s dezinfekcí

V Krmelí ně se to týká hlavně konání  krmelí nské  pouti o tomto ví kendu,

Finanč ní  prostředkv obce

Z dů vodu COV| D 19 doš lo ke sní ž ení  ú roků  na ú č tech ve vš ech bankách. U Raiffeisen banky doš lo ke sní ž ení

ú roku na běž né m ú č tu z 0,69 %  na 0,2 o/o od 1.6.2O20, K 5.6,2020 doběhl krátkodobý termí novaný vklad u

Raiffeisen banky (20 mil 236 tisí c), který momentálně zů stává na běž né m ú č tu, poněvadž  banka v té to situaci

nemá v nabí dce ž ádné  krátkodobé  vklady s výhodným ú rokem.

4
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Vklady, které  máme ve Sberbank byly prozatí m sní ž eny z L,6 Yo na 0,8 % o, ale v dalš í m sniž ování  se bude, dle

sdělení  banky, patrně pokrač ovat,

zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí

Mgr. Jakub Č miel uvedl, ž e by bylo dobré , kdyby v dohledné  době paní  starostka uspořádala den otevřených

dveří  v Hasič ské  zbrojnici.

lng. Yveta Kovalč í ková sdělila, ž e tato akce proběhne, jakmile dojde ke kompletní mu dovybavení .

5. Proiednání  zápisu z 8. schů ze finanč ní ho v,ýboru

Dr. lng. Jiří  Brož  MBA seznámil pří tomné  s tí mto bodem.

Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí

6. Návrh Střednědobé ho vú hledu na rok 2O20-2022

lng. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie upravenú  střednědobÝ vrýhled rozpoč tu obce krmelí n na rok

2023-2022

Pro: 12 h| asů  (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel,

lng. Tomáš  Jalů vka, lng, yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, lng. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana

Palič ková, Lenka Zborovská)

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

7. Návrh ú č etní  závěrkv obce Krmelí n za rok 2019

Hlasování :  Zastupitelswo obce schvaluie ú č etní  závěrku obce Krmelí n sestavenou k 31.12.2019

Pro: 12 htasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel,

lng. Tomáš  Jalů vka, lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana

Palič ková, Lenka Zborovská)

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

8. Návrh Závěreč né ho ú č tu obce Krmelí n za rok 2019

Mgr. Jakub Č miel navrhl, aby pení ze pro knihovnu, které  nebudou vyč erpány zů staly knihovně a nebyly zpět
převáděný na obec.

MUDr. lana Palič ková - projednat s knihovnicí , zda je to potřeba,

Starostka obce konstatovala, ž e finance na knihovnu jsou dostateč né , ze strany paní  knihovnice takový
pož adavek nebyl vznesen a veš keré  potřeby knihovny nejsou nijak kráceny, naopak, do knihovny byly

v poslední  době vlož eny velké  investice. Pokud nejsou využ ity finance urč ené  na knihy, mohou b,it na konci

roku pří padně použ ity na odměny.
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Hlasování :  Zastupitelstvo obce schvaluie bez vÝhrad závěreč nú  ú č et obce Krmelí n za rok 2019 a Vviadřuie
souhlas s celoroč ní m hospodaření m, a to bez v,ýhrad

Pro: !2 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. lng, Jiří  Brož  MB& lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel,

lng. Tomáš  Jalů vka, lng, Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana

Palič ková, Lenka Zborovská}

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

9. Návrh závěreč né ho ú č tu dobrovolné ho svazku obcí  sMopo

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  závěreč ný ú č et dobrovolné ho svazku obcí  Sdruž ení  měst a obcí  povodí

Ondřejnice, K náměstí  22,7396 44 Bruš perk, za rok 2019, schválený Valnou hromadou Sdruž ení  měst a obcí
povodí  Ondřejnice dne 29.4.2020.

10. Zpráva Kontrolní ho v,ýboru SMOPO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu Kontrolní ho uýboru Sdruž ení  měst a obcí  povodí  Ondřejnice o

provedených kontrolách hospodaření  s majetkem obcí a jeho finanč ní mi prostředky ze dne 3.6.2020.

11. Diskuze

Mgr. Jakub Č mieI - k závěreč né mu ú č tu vznesl dotaz na jaké  š kolení  byla č erpána č ástka na š kolení  zastupitelů

a kdo j i č erpal? Úč ast na š kolení ch si hradí  ze svých financí .

| ng. Yveta Kovalč í ková - č ástka byla použ ita na š kolenl ktených jsem se ú č astnila během roku.

- v měsí ci květnu proběhl monitoring ke kanalizaci a Č OV Krmelí n, dle pokynů  SFŽP bychom měli dodrž ovat

cenu za stoč né  v rozmezí  90 - 100%  běž né  ceny stoč né ho, l když  doš lo k navýš ení  dle,,Přehledu qí voje cen"

na 10 let na základě finanč ní  analýzy SFŽP, dostali jsme se pod tuto hranici. Bylo by vhodné , abychom od

1. srpna 2020 navýš ili cenu za stoč né  tak, abychom dorovnali rozdí l.

Ing. Tomáš  Jalů vka - měli bychom také  přihlé dnout k ceně, kterou má SmVak. Nyní  kleslo DPH, takž e to

nebude zas tak dramatické .

Mgr. Jakub Č miel- z č eho vyp| Wá ten závazek? Jaká je platná finanč ní  analýza?

lng. Yveta Kovalč í ková - máme j iné  podmí nky na první  etapu a j iné  podmí nky na druhou etapu. Platby by měly

být srovnatelné .

Mgr. Jakub Č miel- dneš ní  závěr by měl b,it dostat informace ze státní ho fondu, co vlastně musí me udělat.

lng. Tomáš  Jalů vka - musí me zjistit jakou máme povinnost, zda nás zachrání  navýš ení  ceny stoč né ho od

1.8.2020. Jedná se vlastně o nárust stoč né ho v rámci inflace.

Mgr. Jakub Č miel - ješ tě jsem se chtěl zeptat, zda mohu také  na náklady obce absolvovat nějaká š kolení ?

lng. Yveta Kovalč í ková - měl by to někdo posoudit (rada) na základě ž ádosti.

Lenka Zborovská - sloupky na chodní ku na ulici Proskovické  jsou j iž  koneč né  nebo se budou přidávat? Někde

se mi zdá, ž e j ich je moc a někde zase málo. Sloupky jsou umí stěny tam, kde nikdy nikdo neparkoval, kde

parkují , sloupky nejsou.

Petr Mácha - rozmí stění  sloupků  urč ila policie Č R a jsou umí stěny u nadměrných rozměrů  vjezdů .

Lenka Zborovská - řeš í  se nějak parkování ? Co třeba parkovací  hodiny na parkoviš tí ch, A co bude

s modI itebnou?

lng. Yveta Kovalč í ková - ano, je v plánu minimálně u ú řadu i u §okola omezit parkování  na urč itou dobu. Co

se týč e modlitebny, rada rozhodla o výběrové m ří zení  na projektanta smuteč ní  sí ně.
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Mgr. Kateřina Bonito - v lokalitě U Paleska je vychýlena znač ka zákazvjezdu a nikdo j i tam nerespektuje. Bylo

byvhodné ji uvé st do pů vodní ho stavu.

lng. Yveta Kovalč í ková - mož ná by bylo dobré  tam dát zpět tu závoru, budu konzultovat se starostou Staré
Bělé .

Mgr. Jakub Č miel - co se bude dělat s tou hromadou hlí ny U Paleska?

lng. Yveta KovalČ Í ková - v té to lokalitě je v plánu pumptrackové  hřiš tě k využ ití  té to pů dy, proběhne

konzultace s odborní ky na tato hřiš tě. Děti z Krmelí na o to hřiš tě velmi stojí , mám od nich ž ádost.

12.Závé r

12. zasedání  zastupitelstva obce ukonč ila starostka obce lng. Yveta Kovalč í ková v 18:21 hodin.

Poděkovala zastupitelŮm i obč anů m za ú č ast a popřála vš em krásné  a pohodové  prázdniny,

Zópis byl vyhotoven dne 26. č ervna 2020

Za pisovate l :  Lud mi la H av rú  nkovó

Ověřovatelé :  Mgr. Kateřina Bonito

datum

Lenka zborovskó

datum

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce

Petr Mácha

mí stostarosta obce
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