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7ápis
z 13. zasedání  zastupitelstva obce konané ho dne 15. září  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  z !2. zasedání  zastupite] stva obce

4. lnformace o dění v obci od poslední ho zasedání zastupitelstva obce

5. Projednání  zápisu ze 6. schů ze kontrolní ho výboru

6. lnformace o zařazení  ú zemí  obce Krmelí n do ú zemní  pů sobnosti Mas Pobeskydí

7. Žádosti o poskytnutí  návratné  finanč ní  pomoci
8. Rozpoč tové  opatření  č .I4l2020
9. Diskuse

10. Závěr

1. Zaháiení

13, zasedání  zastupitelstva obce zahájila v 17:03 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 9. Omluvila lng. Renátu Václavkovou

Ph.D., MUDr. Jozefa Chmela, lng. Jiří ho Máchu a uvedla, ž e paní  Lenka Zborovská a Dr. lng. Jiří Brož  MBA se

dostaví  s menš í m zpož dění m.

lng. Yveta Kovalč í ková navrhla rozš í ření programu o dalš í  bod. Nově bod č .9.

Hlasování  ke schvá| ení  nově navrž ené ho programu 13. zasedání  zastupite| stva obce krmeI í n. zařazen bod

Návrh uzavření  smlouw o bezú platné m převodu vlastnické ho práva k nemovité  věci č .

UZSVM/OFM/5683/2019-0FMM parc. č . 1047/35 v k.ú . Krmelí n

Hlasování
Pro: 9 hIasů  (Mgr, Kateřina Bonito, lng, Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, lng.

Yveta Kovalč í ková, lng, Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková)

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

L2

3

9
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program zasedání :

Rozš í řenÝ program zasedání :

1. Zahájení

2. Urč ení ověřovatelů  zápisu a zapisovatele

3. Kontrola usnesení  z t2. zasedání  zastupitelstva obce

4. lnformace o dění  v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce

5. Projednání  zápisu ze 6, schů ze kontrolní ho výboru

6. lnformace o zařazení  ú zemí obce Krmelí n do ú zemní  pů sobnosti Mas Pobeskydí

Z. Žádosti o poskytnutí  návratné  finanč ní  pomoci

8. Rozpoč tové  opatření  č . t4l202a

9, Návrh uzavření  smlouvy o bezú platné m převodu vlastnické ho práva k nemovité  věci č ,

UZSVM/OFM / 5683l2079-0FMM parc. č . 1047/36 v k.ú . Krmelí n

10. Diskuse

L'] ,.Závé r

2. urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele

Ověřovatelizápisu byli urč eni MUDr. Jana Palič ková a Mgr. Kateřina Bonito. Zapisovatelkou paní Ludmila

Havránková.

Hlasování  k urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele:

Pro: 10 (Mgr, Kateřina Bonito, lng. Marek Folta, Mgr, Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, lng. Yveta

Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. JaroslavTyš er)

Proti:0 hlasů

Zdrž else:0 hlasů

schváleno

3. Kontro| a usnesení  z 12. zasedání  zastupitelstva obce

Na 12. zasedání  zastupitelstva obce nebyl ulož en ž ádný ú kol.

4. lnformace o dění  v obci od poslední ho zasedání  zastupitelswa obce

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

Dění  v obci k 15. 9. 2020

Dění  v obci k 15. 9. 2020

š totní  hřiš tě

Přes vš echny překáž ky, které  byly spojeny s výstavbou š kolní ho hřiš tě, se ho podařilo ú spěš ně dokonč it a

kolaudace již  také  proběhla, hřiš tě bude předáno do už í vání  š kole bez ú č asti veřejnosti. Uplatnilijsme sankci
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za pozdní  předání  stavby.

V nejbliž š í  době by měla zač í t výměna dopadové  plochy pod prolé zač kami. V poptávkové m ří zení  podala

nejniž š í  nabí dku firma EUROprojekt (294774,75 Kč  bez DPH). Jelikož  jsme byli ú spěš ní  v zí skání  dotace na

herní  prvky, brzy se děti doč kají  dalš í ch prolé zač ek, Bude vypsáno výběrové  ří zení  na dodavatele. Pokud

poč así  dovolí , budou instalovány ješ tě letos.

pumptrack

Oslovilijsme odborní ky, byla zpracována studie a nyní  se připravuje projektová dokumentace. Chceme

pož ádat o dotaci od ní ž  se bude odví jet realizace projektu, jaká varianta bude použ ita.

Hřbitovní  zeď s kolumbáriem

Na třetí  pokus se podařilo vybrat firmu, která zač ne stavět novou hřbitovní  zed's kolumbáriem. VŘ vyhrála

firma VDS spol. s. r. o., s nabí dkou í  299 t67 Kč  bez DPH. Kovové  prvky byly z výběrové ho ří zení  vyňaty, ty

bude provádět umělecký kovář. Od té to č ástky mů ž eme odeč í st 500 t isí c Kč , které  jsme zí skali z dotač ní m

t itulu MMR. Tyto prostředky využ ijeme na dalš í zkráš lování  obecní ho hřbitova. Stavba zdi bude probí hat bez

toho, ž e by byl hřbitov uzavřen, vchod bude umož něn pouze zadní  brankou a oteví rací  doba bude zkrácena o

hodinu - do 19 hodin. V podzimní m zpravodaji zveřejní me oteví rací  dobu v období  Památky zesnulých.

proiektová dokumentace
Projekt chodní ku Paskovská - stále nemáme stavební  povolení , takté ž  projekt přelož ky sloupů , které  spadá

pod Č tZ není  dokonč en.
Projekt chodní ku Staroveská - dle informace projektanta by mělo b,ýt v nejbliž š í  době zahájeno ří zení , které

bylo z dů vodu propadlých vyjádření  zastaveno.

Projet chodní ku Š kolní  - Kostelní  je v poslední  fázi pře podání m ž ádosti stavební ho povolení  na stavební

ú řad.

Projektová dokumentace na ulici Luč ní  proš la dalš í m připomí nkování m a projektant zpracovává finální  verzi.

kolaudace chodní ku proskovická

K podání  ž ádosti o vydání  kolaudač ní ho souhlasu na chodní k ulice Proskovická se podařilo zí skat potřebné

dokumenty. Poslední m krokem je splnění  pož adavku dopravní ho inspektorátu na reflexní  označ ení

dosazených sloupků , které  bude provedeno v nejbliž š í  době a následně mů ž e být pož ádáno o vydání

kolaudač ní ho souhlasu. Osvětlení  v mí stě přecházení  je j iž  zkolaudováno.na ž ádost

zdravotní  středisko
Přepracování staré ho projektu na rekonstrukcije j iž  hotovo, kromě č ásti elektro. Hledalo se trvalé  řeš ení

odvlhč ení  zdiva zdravotní ho střediska. Do konce září  musí  proběhnout první  roč ní  administrace projektu

výměny kotle ve zdravotní m středisku, kdy jsme zí skali dotaci 62 443 Kč ,

Dopravní  studie

Studie byla dokonč ena a na základě doporuč ení , které  ze studie vyp| ývají , budeme dále zpracovávat
jednotlivé  projekty, z nichž jako první je vyřeš ení  situace na přechodu pro chodce na Světlově - poptávkový

semafor pro chodce a j iná bezpeč nostní  opatření .

Modlitebna
nechalijsme zpracovat stavebně technický prů zkum, v jaké m je objekt stavu. Nyní  se musí me rozhodnout, co

dál. Okolí  objektu proš lo oč istným ořezem zeleně, hlavní m dů vodem bylo zabránit omezit přebývání  lidí  bez

domova v okolí .
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petice na wimutí  zpoplatnění  dálnice ll tří dv D 56

první  podpisové  archy budou v nejbliž š í  době zaslány na Ministerstvo dopravy, neboť  do konce září  musí
proběhnout připomí nkování . Petici mů ž ete stále podepisovat. Z pů vodní ch 13 t i obcí a městských č ástí

Ostravy se připojily dalš í  obce. lniciativu starostů  také  podpořil náměstek dopravy MSK Jakub Unucka, který

dostal 100%  podporu krajských zastupitelů  pro vyjednávání s ministrem dopravy, Někteří  se ptají , proč

vů bec peticevznikla? Silnice D 56 byla pů vodně postavena právě proto, abyodlehč ila obcí m, které  lež í v její

blí zkosti, byla svým způ sobem obchvatem těchto obcí . Po zavedení dálnič ní ho poplatku se auta opět vrátila

na obecní  komunikace a poslední  měření  ukázala, ž e nárů st aut je obrovský, Dalš í  dů vody si mů ž ete přeč í st

v petič ní  uýzvě. Chtěla bych poděkovat paní Julii Ernekerové  a manž elů m Němcovým, ž e ve svrých

provozovnách umož nili umí stit podpí sové  archy a vš em, kteří  zajistili podpisy mimo stanovená mí sta,

ú sekové  měření

Ať  už  se vyjmutí  zpoplatnění  dálnice D 56 povede, nebo ne, nadále probí hají  jednání  o mož né m zavedení

ú sekové ho měření na ulici Paskovské . Se starostou města Paskova, Petrem Bad'urou a náměstkem pro

dopravu magistrátu Frýdku Mí stku Karlem Deutscherem, jsme navš tí vili město Valaš ské  Meziří č í  a následovat

bude návš těva města Haví řov, kde měření  rychlosti, v rů zných podobách, j iž  funguje. Na základě zí skaných

informací  budeme předkládat náš  pož adavek na magistrát Fnýdku Mí stku. Legislativa neumož ňuje, aby

měření  prováděla obec, ale obce s rozš í řenou pů sobností , pro nás právě Frýdek Mí stek.

opěrná zí dka

letos se podařilo zrekonstruovat opěrnou zí dku na ulici Bruš perské . Zí dka zí skala novou podobu a snad vydrž í

dalš í ch 100 let. Dle majitelů  domu, manž elů  Toš enovských, jejichž  dů m byl postaven v roce 1920, byla ve

stejné m roce postavena i zí dka. V pří š tí m roce by měla proběhnout oprava v dalš í  č ásti ulice Bruš perká, a to
výměna zábradlí kolem mí stní ho potoka, projekt se připravuje. Financoval MSK.

kanalizace

Vzhledem neustálé mu nátoku ba| astní ch a deš ť ových vod do obecní  kanalizace, proběhly kamerové  zkouš ky

a proč iš tění  potrubí  v lokalitě Nová Bělá - Pod Myslivnou. V návaznosti na to, proběhnou dalš í š etření , která

prověří  pří toky deš ť ové  vody z rodinných domů , jež  nám zaplavují  kanalizač ní  zaYí zení , a to nezodpovědnými

obč any, kteří  mají  deš ť ové  vody napojené  do splaš kové  kanalizace a poruš ují tak Smlouvu o odvádění

splaš kouých vod.

tVa Č OV samotné  byl proveden servis kyslí kové  sondy v nádrž i Č Ov a zakoupilijsme přenosný multimetr

v ceně 37 t isí c Kč

Dále probí há sjednocení podmí nek l. a ll. Etapy kanalizace, kterou nám zpracovává , ktenýtaké

komunikuje se SFŽP a připravuje nový Plán financování  obnovy. Dále bychom chtěli prové st jednoduchou

analýzu ve vztahu k fondu a majetku obce o pří padné m provozování jiným subjektem.

Revize katastru nemovitostí

v srpnu a září  probí haly konzultace obč anů  se zástupci katastrální ho ú řadu, ktený prováděl v obci revize

katastrální ho ú zemí . Stav, který je ve skuteč nosti neodpoví dá mnohdy katastrální  mapě a je nutno to nejprve

napravit. Zájem obč anů  na vyřeš ení  byl velký, Stejně obec se musí vypořádat s některými nesrovnalostmi,

Stavv financí  k 31. 8. 2020

č iní  58 570 966 Kč  viz tabulka (k 31. 5, to bylo 54 519 041 Kč )

Návš těva ministra kulturv

tO září  k nám přijela tří č lenná návš těva z MinistersWa kultury, vč etně pana ministra Lubomí ra Zaorálka, se

zají mal o spolkovou č innost, kulturní  akce v obci, jak zasáhla koronavirová krize obecní  rozpoč et a dění
v obci. Nakonec delegace navš tí vila obecní  knihovnu, za kterou jsme byli pochváleni.
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Krádež e

V poslední  době jsme zaznamenali nárů st drobných krádež í , předevš í m j í zdní ch kol, ale i nezvané  návš těvní ky

v rodinných domech.

Zloději se pokusili odcizit lavice z modlitebny na ulici Kostelní , kterou jsme nedávno zí skali do majetku obce.

Naš těstí  se lavice podařilo zí skat zpět, a to jen dí ky naš í ,,rychlé  rotě", která zloděje chytila. Bohuž el dí ky
liknavosti Policie zloději utekli, ale,,lup" se podařilo zachránit. Pozdějise ukázalo, ž e krádež  byla,,na

zakázku" , neboť  lavice byly nabí dnuty k prodeji na internetu.

senior obálka

Byly rozš í řeny cí lové  skupiny, a to kromě seniorů  i osoby se zdravotní m postiž ení m, Připomí nám, ž e obálky
jsou k dispozici na OÚ Krmelí n.

volbv do kraiské ho zastupitelstva a senátu

Volby proběhnou 2. a 3. ří jna 2020, pří padné  ll. kolo voleb do Senátu následují cí  týden 9. a 10. ří jna 2020.

Oznámení  o době a mí stě konání  voleb je vyvěš eno na rnývěsní ch tabulí ch v obci a na webových stránkách

obce. Pří prava voleb je letos, dí ky koronavirovým opatření m slož itějš í , opatření  jsou velmi pří sná a volič i o

nich budou informováni prostřednictví  letáku, který j im bude doruč en spolu s hlasovací mi lí stky.

provozní  zálež itosti:

- poslední  letoš ní  svoz velkoobjemové ho odpadu v sobotu 3. řú na dopoledne, kontejnery budou rozmí stěny

na stálých stanoviš tí ch přibliž ně do 12 hodin

- sběr nebezpeč né ho odpadu - mobilní  sběrna bude přistavena v pátek 2. ří jna u Hasič ské  zbrojnice od 12 do

17 hodin, v sobota 3. ří jna převezena na parkoviš tě na Světlově a v provozu bude od 8 do ] .2 hodin

- poslední  sběr biologicky rozlož itelné ho odpadu provede OZO Ostrava ve č tvrtek 26.LI .2O20, nádoby je pak

nutno uschovat a připravit ke svozu opět od 1. dubna pří š tí ho roku

- s podzimní m období m dojde i k omezení  provozu obecní ho sběrné ho mí sta odpadu na ulici Zahradnické . Od

1. listopadu do 31. března bude otevřeno vž dy v pondělí  a v sobotu od 8 do 9 hodin

- bude zakoupen nový vů z na rozvoz obědů  Dacia dokker van

uzavření  základní  š kolv v krmelí ně

Na základě dneš ní  dopolední  informace z Krajské  hygienické  stanice Moravskoslezské ho kraje, Na Bělidle 7,

Ostrava oznámil ředitel š koly uzavření  š koly v době 16. *  1_8. 9.2O2O z dů vodu rnýskytu onemocnění  COVID-19

vorganizaci, Naří zená karanté na bude ukonč ena 19. 9.2O2O ve 24.00.

Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí

Mgr. Jakub Č miel pož ádal zaslat vš em zastupitelů m v elektronické  podobě

- studii pumptrackové ho hřiš tě u paleska

- dopravní  studií  v obci

- prů zkum modlitebny
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5. Proiednání  zápisu ze 6. schů ze kontrolní ho v,ú boru

Mgr. Jakub Č miel seznámil pří tomné  s tí mto bodem.

V 17:22 se dostavila na 13, Zasedání  zastupitelstva obce paní Lenka Zborovská

Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí

Mg. Jakub Č miel navrhl hlasování  pro schválení  pří sluš ných opatření  pro odstranění  nedostatků

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie pří sluš né  opatření  pro odstranění  nedostatků
Pro: 11 hlasŮ (Mgr, Kateřina Bonito, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, lng.

Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav Tyš er, Lenka

Zborovská)

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

6. lnformace o zařazení  ú zemí  obce krmelí n do ú zemní  pů sobnosti Mas pobeskvdí

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

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie zařazení  ú zemí  obce krmelí n do ú zemní  pů sobnosti

Mas pobeskvdí

Pro: 11 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng, Tomáš  Jalů vka, lng.

Yveta Kovalč í ková, lng. Milos| av Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav Tyš er, Lenka

Zborovská)

Proti:  0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

7. Žádosti o poskvtnutí  návratné  finanč ní  pomoci

Hlasování :  Zastunitelstvo obce schvaluie ž ádost č .i. ó68/2020 o poskvtnutí  návratné  finanč ní
vÝpomoci doruč ené  dne 15.9.2020, hodnotí  se iako kompletní . schvaluie poskvtnutí  návratné
í inanč ní  vÝpomoci ve výš i 200 000 Kč  na předfinancování  v,ýměnv newhovuií cí ho kotle na
pevná paliva za tepelné  č erpadlo a schvaluie uzavření  smlouw o poskvtnutí  návratné  í inanč ní
vÝpomoci.

Pro: 11 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš
Jalů vka, lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav
Tyš er, Lenka Zborovská)

Proti:  0 hlasů
Zdrž else:0 hlasů

schváleno

8. Rozpoč tové  opatření  č . 1412020
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lng. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem

V 17131 se dostavil na 13. Zasedání zastupitelstva obce Dr. lng. Jiří  Brož  MBA.

Mgr. Jakub Č miel pož ádal pí semné  dovysvětlení  paní  ú č etní .

Hlasování :
Proz7 hlasŮ (Mgr. Kateřina Bonito, lng. Marek Folta, lng. Tomáš Jalů vka, lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav
Kunát, Petr Mácha, Lenka Zborovská)

Proti:0 hlasů

Zdrž else:4 hlasy ( Msr.Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jana Palič ková, Dr. lng. j iří Brož  MBA)
schváleno

9. Návrh uzavření  smlouw o bezú platné m převodu vlastnické ho práva k nemovité  věci č .

UZSVM/OFM/5683/2019-0FMM parc.č . 1047/36 v k.ú . Krmelí n druh pozemku ostatní  plocha. způ sob

wuž ití  ostatní  komunikace

!ng. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem. Jedná se o bezplatný převod pozemku pod

chodní kem na světlově.

Hlasování :  zastupitelshro obce schvaluie uzavření  smlouw o bezú platné m převodu vlastnické ho práva k
nemovité  věci č . UZSVM/OFM/5583/2019-0FMM parc.č . 1047136 v k.ú . Krmelí n - pozemek parc. č .

1047/36 katastrální  ú zemí  Krmelí n. druh pozemku ostatrrí  plocha, způ sob wuž ití  ostatní  komunikace

Pro: 12 hlasŮ (Mgr. Kateřina Bonito, lng. Marek Folta, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš

JalŮvka, lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jana

Palič ková, lng. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská)
Protl:0 hlasů
Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

Mgr. Jakub Č miel - vznesl uznání , ž e se obci po tolika letech podaří lo věc dotáhnout do konce. Starostka
konstatovala, ž e je to předevš í m zásluha paní  Hany Plač kové , která se tí m dlouhodobě zabývala

10. Diskuze

Dr. lng. Jiří  Brož  MBA - dochází  k napojování  nemovitostí  na kanalizaci?
lng. Yveta Kovalč í ková *  Nemovitosti v lokalitě Na Brodě a na ulici Zahradnicé  jsou napojeny té měř vš echny,
v lokalitě Světlovská je situace horš í , budeme vyzývat majitele nemovitostí , aby se urychleně napojili na

kanalizaci.
Dr. lng. Jiří  Brož  MBA - byl jsem osloven nejmenovanou finanč ní  skupinou, která nabí zela výhodné  zhodnocení
obecní ch financí . Okolní  obce j iž  jejich služ eb využ í vají .

lng. Yveta Kovalč í ková - mů ž eme svolat schů zku za ú č astí  zastupitelů  a vyslechnout sijejich nabí dku.

Dr. lng. Jiří  Brož  MBA - hromadí  se stí ž nosti obč anů , ž e se nad nimi a jejich pozemky pohybují  drony.

lng. Jaroslav Tyš er - je na to zákon
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lng. Tomáš  Jalů vka *  lé tání je omezeno zákonem. V tomto pří padě je třeba volat policii.

MUDr. Jana Palič ková - jak to bude s osvětlení m š koly a kostela?

lng. Yveta Kovalč í ková - Projektant navrhl nějaká řeš ení , ale je potřeba se nad tí m sejí t a dořeš it to.

MUDr. Jana Palič ková - je j iž  nějaká studie na opravu kaplič ky na ul. Proskovické

lng. Yveta Kovalč í ková - č ekáme na nabí dku, kterou pro nás dělá pan Dalibor Staněk

Mgr. Jakub Č miel- bude nějaká exkurze v Hasič ské  zbrojnici?

lng. Yveta Kovalč í ková - měla být i pro veřejnost, ale souč asná situace tomu nepřeje.

Mgr. Jakub Č miel - jak to vypadá s propustky, zvláš tě u propustku u hřbitova?

lng. Yveta Kovalč í ková - opět jsme urgovali ŘSD, ale zatí m bez odezvy. Obdobné  to je i na Cigánce.

lng. Marek Folta - bude probí hat odborný ořez š vestkové  aleje u Pří č nice. Pan Havránek mi sdělil, ž e je

ochoten zaš kolit obecní ho pracovní ka.

lng. Yveta Kovalč í ková - skvělá nabí dka, rádi využ ijeme

- byly zjiš těny při kolaudaci hřiš tě nedostatky? Vysazené  tú je, které  mají  slouž it jako

protihluková stěna jsou ze znač né  č ásti suché .

lng. Yveta Kovalč í ková - tato zálež itost se bude řeš it jako reklamace. K vysazení  doš lo v době sucha a nebyla

z jejich strany provedená pravidelná zálivka. Následně zač ali zeleň zalé vat naš i pracovní ci, ale znač ná č ást se

už  nezachránila.

- mezi ploty rostou kopřivy. Dojde k jejich likvidaci?

lng. Yveta Kovalč í ková - bude proveden postřik a pokládka gumornich pásu v tomto prostoru.

- na ulici Řadová vypadává osvětlení

!ng. Yveta Kovalč í ková - v oblasti Světlova od dneš ní ho dne z tohoto dů vodu probí há ořez stromů , který by

mělvýpadků m zamezit.

- byla zmí něna informace, ž e se z dotací  budou přidávat dalš í  herní  prvky. Kde to bude?

lng. Yveta Kovalč í ková *  jedny jsou u š koly, před obecní m ú řadem a dalš í  jsou u Paleska v oplocené  č ásti

obecní ho pozemku.

 - u š koly, kde jsou j iž  herní  prvky se budou přidávat da| š í ?

lng. Yveta Kovalč í ková - budou j iné . Budou zaměřeny na sport.

- Zů stane pod nimi tráva? Protož e pokud postaví te dalš í  hřiš tě, tak v okolí  už  nebude ž ádná tráva,

lng. Yveta KovaIč í ková - pod prvky zů stane tráva.

Františ ka Grutmanová *  mohl by se v Krme| í ně zří dit Senior taxi?

lng. Yveta Kovalč í ková - není  to zrovna jednoduchá zálež itost, ale j iž  jsem to zjiš ť ovala. Zavedení  senior taxi
je plánováno,

 - chtěla bych poděkovat za výzdobu na kruhové m objezdu.

lng. Yveta Kovalč í ková - Děkujeme, je to zásluha hlavně Mirky Pavlátkové  a naš ich zaměstnanců , kteří  se o

zeleň starajÍ .

I í ..Závé r

13. zasedání  zastupitelstva obce ukonč ila starostka obce lng. Yveta Kovalč í ková v 77:59 hodin.

Poděkovala zastupitelů m i obč anů m za ú č ast. Pozvala vš echny pří tomné  k volbám a na obecní  slavnost

s Výplazem na Krmelí nský kopec.

Zópis byl vyhotoven dne 16. zóří  2020

Za pisovate l :  Lud m i l a Hav rá n ková
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Ověřovatelé :  MUDr. Jana Palič kovó

datum

Mgr. Kateřina Bonito

datum

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce

!

Petr Mácha

mí stostarosta obce


