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Zápis
z 14. zasedání  zastupitelstva obce konané ho dne 3. prosince 2020

Úč ast dle prezenč ní ch list] n byla následují cí :

Č lenové  zastupitelstva v poč tu:

Omluveni:

Obč ané  v poč tu:

74

I
9

program zasedání :

1. Zahájení

2. Urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele

3. Kontrola usnesení  z ] .3. zasedání  zastupitelstva obce

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

5. Projednání  zápisu ze 7. schů ze kontrolní ho výboru

6. Projednání  zápisu z 9. schů ze finanč ní ho výboru

7. Předání  š kolní ho hřiš tě - svěření  majetku do správy ZS T. g. Masaryka Krmelí n

8. Žádosti o poskytnutí  návratné  finanč ní  pomoci

9. Návrh prodlouž ení  výzvy ,,Program obce Krme] í n pro poskytování  návratných finanč ní ch
výpomocí  na předfinancování  výměny kotlů  na pevná paliva" v rámci programu ,,Kotlí kové  dotace
v Moravskoslezské m kraji - 3. výzva

10. Návrh směny nemovitostí  pozemků  parc. č . 32916 a č ásti pozemku parc. č í slo 368118, vš e v k. ú .

Krmelí n

11. Návrh prodeje nemovitosti pozemku parc. č . 496/2 v k. ú . Krmelí n

12. Návrh vykoupení  nemovitosti pozemku parc. č . t23714 v k. ú . Krmelí n, oddělen z parc. č .7237
13. Návrh vykoupení  nemovitostí  pozemků  parc. č . 856/3, 85614,859lZ vš e v k. ú . Krmelí n

14. Návrh schválení  ú platy za odvádění  splaš kouých vod (stoč né ) kanalizač ní  sí tí  v majetku obce
Krmelí n na rok 202] .

15. Návrh odměny starostce obce
16. Návrh schválení  rozpoč tu obce na rok2021,
1,7. Návrh střednědobé ho výhledu na roky 2022-2023
18. Návrh tvorby a použ ití Sociální ho fondu obce Krmelí n v roce 2021

19. Diskuse

20.Závé r

1. Zaháiení

14. zasedání  zastupitelstva obce zahájila v 17:08 hod. starostka obce tng. Yveta Kovalč í ková.
Přiví tala pří tomné  obč any a č leny zastupitelstva obce, kteří  se seš li v poč tu 14. omluvila lng. Marka
Foltu. Seznámila vŠ echny pří tomné  s programem zasedání . Připomněla, ž e ze zasedání  zastupitelstva bude
poří zen zvukový záznam.
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Hlasování  ke schválení  programu 14. zasedání  zastupitelstva obce krmelí n.
Pro: 14 hlasŮ (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č mie] , lng. Tomáš  Jalů vka, lng, Yveta

KovalČ Í ková, lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav Tyš er,

í ng. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA" MUDr. Jozef Chmelo)

Proti:0 hlasů

Zdrž else:0 hlasů
schváleno

2. urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli urč eni Mgr. Jakub Č miel a lng. Tomáš  Jalů vka. Zapisovatelkou paní  Yvetta

Š vrč ková.

Hlasování  k urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele:
Pro: 12 (Mgr. Kateřina Bonito, Marek Č miel, lng. Yveta Kovatč í ková, lng. Mitoslav Kunát, Petr Mácha,
MUDr. Jana PaliČ ková, lng. Jaroslav Tyš er, Ing, Jiří  Mácha, lng. Renáta Václavková Ph.D,, Lenka Zborovská,

Dr. lng. Jiří  Brož  MBAu MUDr. Jozef Chmelo)

Proti:  0 hlasů

Zdrž el se: Mgr. Jakub Č miel a lng. Tomáš  Jalů vka
schváleno

3. Kontrola usnesení  z 13. zasedání  zastupitelstva obce
Na 13. zasedání  zastupitelstva obce nebyl ulož en ž ádný ú kol.

4. lnformace o dění  v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce
lng. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem

š kolní  hřiš tě a okolí

dopadová plocha pod prolé zač kami byla dokonč ena v ceně 356 677 Kč .

Co se týč e dalš í ch herní ch prvků , na které  jsme dostali dotaci, proběhlo rnýběrové  ří zení , vybudování
dětských herní ch prvků  bude provádět firmy Hřiš tě 8 D, s. r. o. s nejniž š í  nabí dkovou cenou 694 747

KČ  vč etně DPH, v ní ž  jsou zahrnuty i herní  prvky před obecní m ú řadem. Výběrové  ří zení  na

workoutové  hřiš tě (opět souč ást dotace, které  bude vybudováno v oplocené  č ásti obecní ho
pozemku), vyhrála firma Colmex, s. r. o. s nejniž š í  nabí dkovou cenou 44078Z Kč  vč etně DPH.

Realizace proběhne v jarní ch měsí cí ch, jakmile to poč así  dovolí .

Dalš í  zálež itostí  je oprava schodiš tě do sklepa, tam bylo poptáno několik firem, jelikož  ale kaž dá

naceňovala něco j iné ho, bude nové  poptávkové  ří zení  na základě jednotné ho rozpoč tu.

pumptracková dráha
projektová dokumentace je j iž  dokonč ena, v pří š tí m týdnu budeme ž ádat o dotaci, od ní ž  se bude
odví jet realizace projektu, jaká varianta bude použ ita.

Hřbitovní  zeď s kolumbáriem
Práce na hřbitovní  zdi zač aly, ale nyní  je stavba zastavena a bude pokrač ovat, jakmile to poč así

dovolí . Napojení  hřbitova na elektřinu by mělo blýt společ ností  Č EZ, podle poslední ch správ, do
konce ledna.
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proiektová dokumentace
Osobně jsem byla zjiš ť ovat situaci kolem podaných ž ádostí  na stavební  povolení  chodní ků  na

speciální m stavební m ú řadě ve Frýdku - Mí stku.
Projekt chodní ku Paskovskó -ří zení  bylo zastaveno, řeš ilo se povolení  na nový vjezd a výjimka na

zú ž ení  chodní ku z dů sledku posunutí  sloupu elektrické ho vedení . Dle projektanta budou pří š tí týden

znovu podávat ž ádost. Takté ž  projekt přelož ky sloupů , který spadá pod Č rZ, není  dokonč en. Tady

bohuž el nemáme ž ádné  mož nosti, jak to uspí š it, tak doufám, ž e do vyřeš ení  stavební ho povolení

chodní ku, bude hotov i tento projekt. Nutno podotknout, ž e SÚ ve FM od první ho vyhláš ení
nouzové ho stavu prakticky nepracoval, nyní  je situace obdobná, mají  ve schvalování  velké  zpož dění .

Projekt chodní ku Staroveská (l/ 58)- právě dnes bylo vydáno stavební  povolení , poč káme na nabytí
právní  moci. Na základě výběrové ho ří zení  mů ž e stavba na jaře zač í t.

Projekt chodní ku Š kolní - Kostelní - byla podána ž ádost o společ né  povolení , projektant dostal
připomí nky SÚ, se kterými se musí  vypořádat, předpoklád ám,ž e pak bude ze strany SÚ zahájeno

ří zení  a následně povolení .

Projektovó dokumentace no ulici Luč ní -je připravena k podání  na koordinované  stanovisko
k ú zemní mu ří zení .

Projektovó dokumentace no chodní ky Benátskó, Š kolní , Světlovskó - zí skali jsme dotaci na tento
projekt z MSK (500 t isí c), 400 tisí c j iž  doš lo na ú č et obce. Pří š tí  týden budeme poptávat projektanty.

Kolaudace chodní ku Proskovická - na 11. prosince je stanovena kontrolní  prohlí dka, tak uvidí me,

zda se podaří  kolaudaci chodní ku dokonč it.

Projektovó dokumentace Nóvsi- studie je dokonč ena, nyní  probí hají  konzultace s odborní ky, jakým

způ sobem udělat poptávkové  ří zení ,jedná se hlavně o to, jaký poměr bude mí t cena.

zdravotní  středisko
Přepracování  staré ho projektu na rekonstrukci je j iž  hotovo, kromě č ásti elektro. Od projektu jsme

oddělili č ást, která řeš í  sanaci zdiva, kterou chceme poptat u specializovaných firem. Poptávkové

ří zení  na obě č ásti se j iž  připravuje, rekonstrukce by měla zač í t zač átkem roku.

sběrné  mí sto

zí skalijsme dotaci na velkoobjemové  kontejnery a dokonč ení  nové ho plotu v provozovnách musí
proběhnout také  rozsáhlá oprava střechy, kterou zaté ká.

vvimutí  zpoplatnění  dálnice ll tří dv D 56

Bohuž el 8 t isí c petič ní ch podpisů  nepomohlo přesvědč it ministra, aby se alespoň přijel podí vat na

situaci dopravy kolem l/56. Vyhláš ku podepsa]  bez vyjmutí  zpoplatnění  cesty. Zač al komunikovat až

po blokádě přechodu v Žabni 19. listopadu. 9. prosince má proběhnout online schů zka. Dalš í

blokáda je plánovan á na 8.L2. ve ] -4 hodin, mí sto bude upřesněno,

kanalizace
V návaznosti na kamerové  zkouš ky a proč iš tění  potrubí  v lokalitě Nová Bělá-Pod Myslivnou (zkouš ky

neprokázaly ž ádné  uýrazné  poš kození ), kudy balastní  vody do kanalizace teč ou, proběhly kouřové
zkouš ky. K mé mu nemilé mu překvapení  jsme zjistili , ž e celá lokalita je napojena na jednotnou

kanalizaci, což  znamená, ž e do kanalizace teč e deš ť ová voda nejen z ulice Pod Myslivnou, ale i

z Paskovské  a přilehlé ho pole. Kanalizač ní  vpusti a pokIopy jsou umí stěny v poli bez toho, ž e by byly

nad ú rovní  teré nu, tí m jsou č asto poš kozovány těž kou technikou, netěsní  a v horš í m pří padě jsou

rozbité . V minulých dnech správa silnic č istila pří kopy a vš e odhrnula na naš e poklopy, které  už  tak
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málo viditelné  nebyly vidět vů bec. Následkem toho doš lo zemědělskou technikou k poš kození  tří

š achet. Proběhla oprava a dnes byly vyměněny i deš ť ové  poklopy na ulici Pod Myslivnou. Neustále

řeš í me následky š patné  projektové  dokumentace a zřejmě i stavby. Co se týč e kouřových zkouš ek

v té to lokalitě, ty prokázaly ž e tři nemovitosti mají  do kanalizace svedené  i deš ť ové  vody, na

Paskovské  byl jeden stejný pří pad, V Zahradách ž ádný a na Staroveské  opět tři pří pady. Na jaře

budeme pokrač ovat v dalš í ch kouřových zkouš kách.

Č OV nyní funguje dobře dí ky opatření m, která jsme udělali. Funkci odborně způ sobilé  osoby
provozovatele kanalizace, kterou dosud vykonával lng. Jiří  Č erní k, převza! lng. Martin Vavreč ka.

Tí mto bych chtěla panu Č erní kovi poděkovat za jeho dosavadní práci a popřát mu hlavně pevné

zdraví  a pohodu.

Dále probí há sjednocení  podmí nek l. a ll. etapy kanalizace. Budou sjednoceny podmí nky Smluv o

odvádění  odpadní ch vod, v nové  smlouvě není  mož né  uplatnit model platby pauš álem, který

v mnoha pří padech je finanč ně nevýhodný pro obec. K 30, listopadu z 514 napojených nemovitostí
je 158 napojených pauš álem.

Dí lč í audit hospodaření  obce v roce 2020

u předlož ené ho vzorku operací  a pí semností k 30,9.2020 nebyly zjiš těny chyby a nedostatky.

Stav financí  k 30.1] ..2020 je 61 37Z 52O Kč  (k 30.8. byl 58,6 mil. Kč  a k 31.10 byl 59 mil. Kč ). Y září
jsme dostali lze sdí lených daní 2 838tis. Kč , v ří jnu 2I43 t is. Kč  a v listopadu2478 t is. KČ .

Územní plán
Bylo dokonč eno připomí nkování  a architekt byl vyzván zřizovatelem k dalš í mu kroku. V rámci

nové ho ú zemní ho plánu jsme řeš ili budoucí  obchvat Krmelí na, který se v rámci ú zemní ho plánu

ostravy opět přiblí ž il ke Krmelí nu, ale dle informací  ŘSO se nepředpokládá v střednědobé m výhledu

s výstavbou tohoto obchvatu a není tato problematika do nové ho ú zemní ho plánu zahrnuta.

kuchvňka a sál

do klubu seniorů  byla poří zena nová kuchyňská | inka v hodnotě 70 t is. Kč . Vybavení  sálu v hasič ské

zbrojnici stálo přibliž ně 130 t is. Kč .

poplatek za komunální  odpad
vzhledem k tomu, ž e do dneš ní ho dne nemáme informace o pří padné m navýš ení  poplatku za

komunální odpad, cena na rok2O2L zů stává stejná.

obecní slavnosti
se konaly 27.9, těsně před vyhláš ení m výjimeč né ho stavu, bylo znát, ž e lidem zábava chyběla,

neboť  ú č ast byla znač ná. Obava z následné ho rozš í ření  nemoci Covid-19 se nepotvrdila. Nárů st

poč tu nakaž ených nastal až  v 11. měsí ci. K 19. listopadu bylo od zač átku pandemie v obci 86

nakaž ených, z toho 75 vylé č ených. Od té to doby přichází pouze statistika obč anů , kteří  jsou v lé č ení .

Ke dni 2. prosince je to osm obč anů .

Poděkování  JSDH Krmelí n

letoš ní  rok byl pro nás vš echny opravdu nároč ný. Nároč ný byl i pro naš i zásahovou jednotku, která

letos vyjí ž děla č astěji než  obvykle, naš těstí  ne k pož árů m. Spolu s dobrovolnými hasič i se také

postarali o dokonč ení  výsledné ho stavu hasič ské  zbrojnice, za což  bych j im chtěla poděkovat.

4
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5. proiednání  zápisu ze 7. schů ze kontrolní ho rnú boru
Mgr. Jakub Č miel seznámil pří tomné  se dvěma body kontroly:  klasická kontrola plnění usnesení
Rady obce a rů zné .

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: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, 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. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav Tyš er,

lng. Renáta Václavková Ph.D,, Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr, Jozef Chmelo)

Proti:0 hlasů

Zdrž else:0 hlasů

schváleno

5. Proiednání  zápisu z 8. schů ze finanč ní ho v,ú boru
Dr. lng. j iří Brož  MBA oznámil, ž e proběhla již  9. schů ze a seznámil pří tomné  s tí mto bodem.
Vysvětlil pří č iny deficitní ho rozpoč tu na rok 2O2L a doporuč il zastupitelstvu tento vysoce deficitní

rozpoč et ve výš i -21 mil. Kč  schválit.

Starostka obce poté , co nikdo ze zastupitelŮ neměl připomí nku, oznámila, ž e zastupitelstvo bere

informace Dr, lng. Jiří ho Brož e MBA na vědomí ,

7. Předání  š kolní ho hřiš tě - svěření  maietku do spráw ZŠ  T. G. Masarvka Krmelí n
K tomuto bodu pož ádala lng, Yveta Kovalč í ková ú č etní  paní  Naděž du Š lachtovou o informaci.
Mgr. Jakub Č miel ktomuto bodu navrhl zastupitelstvu schválit dodatek č .1 ke zřizovací  listině a dále
navrhl pověřit lng. Yvetu Kovalč í kovou podpisem předávací ho protokolu. Dále podotknul, ž e by bylo
dobré  základní  š kole dát také  finanč ní  prostředky na správce hřiš tě.

Hlasování :  zastupitelstvo obce krmelí n schvaluie převod maietku zřizovatele do už í vání

následuií cí ho znění :  obec krmelí n předává do spráw k vlastní mu wuž ití  základní  š kole T. G.

Masaryka Krmelí n, pří spěvkové  organizaci dlouhodobÝ maietek ve \ í ,ú š i 8 584 834.27 Kč  na základě
předávací ho protokolu a pověřuie starostku obce podpisem předávací ho protokolu. zároveň

schvaluie Dodatek č .1 ke zřizovací  listině č .i. 651/2009 ze dne 30.9.2009.

Pro: 14 hlasŮ (Mgr. Kateřina Bonito, 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, Jiří  Mácha, lng. Jaroslav
Tyš er, lng. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)
Proti:  0 hlasů

Z.drž el se:0 hIasů

schváleno

8. Žádosti o poskvtnutí  návratné  finanč ní  pomoci
Jedná se o ž ádosti na pů jč ky na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné  č erpadlo.

Hlasování :  Zastupite| stvo obce schvaluie ž ádost č i. 863/2020 o poskvtnutí  návratné  finanč ní  vÝpomoci.

hodnotí  se iako kompletní . schvaluie poskvtnutí  návratné  finanč ní  v,í pomoci ve výš i 200 000 Kč  na
předfinancování  výměnv newhovuií cí ho kotle na pevná paliva za tepelné  č erpadlo a schvaluie uzavření
smlouw o poskvtnutí  návratné  finanč ní  vÝpomoci.
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Pro: 14 htasů  (Mgr. Kateřina Bonito, 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. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav
Tyš er, lng. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)

Proti:  0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

9. Návrh prodlouž ení  yú zw ..Program obce Krmelí n pro poslMování  návratnÝch

finanč ní ch v,ýpomocí  na předfinancování  v,í měnv kotlů  na pevná paliva" v rámci
proeramu ,.Kotlí kové  dotace v Moravskoslezské m kraii- 3. v,ú zva

lng. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem. Jedná se o výzvu návratných finanč ní ch

výpomocí , kterou máme do konce roku, která je prodlouž ena do konce roku 2027.

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie prodlouž ení  v,ýzw ,,program obce krmelí n pro

poskvtování  návratnÝch finanč ní ch v,ú pomocí  na předfinancování  v,í měnv kotlů  na pevná paliva"

v rámci programu ,,Kotlí kové  dotace v Moravskoslezské m kraii- 3. v,ú zva

Pro14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, 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. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav Tyš er, lng,

Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lns. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo}

Proti:  0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno

10. Návrh směnv nemovitostí  pozemků  parc. č . 329/5 a č ásti pozemku parc.č .

358/18, vš e v k. ú . Krmelí n
Jedná se o směnu mezi obcí  a  Mgr. Jakub Č miel upřesnil, ž e by se měla u

pozemků  udávat přesná uýměra. Paní  Hana Plač ková vysvětlila, ž e se zatí m jedná o záměr a přesnou výměru
urč í  až  zeměměřič .

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie záměr směnv hmotnú ch nemovitých věcí . iehož

předmětem ie směna hmotné  nemovité  věcive vlastnictví  

 pozemku parc. č .329/6 o uí měře 94 m2, za hmotnou

nemovitou věc ve vlastniďví  Obce Krmelí n, č ást pozemku parc. č . 368/18 o přibliž né  v,í měře 94

m2, vš e k. ú . Krmelí n. za podmí nkv, ž e geometrichý p| án nově vzniklé ho pozemku, odměřené ho

z pozemku parc. č . 368118 

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, 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. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav

Tyš er, lng. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)

Proti:  0 hlasů

Zdrž el se:0 hlasů

schváleno



Zápis z ] .4. zasedání  zastupitelstva obce Krmelí n ze dne 3. prosince 2020

11. Návrh prodeie nemovitosti pozemku parc. č . 496/2 v k. ú . Krmelí n
Jedná se o obecní  pozemek uprostřed zahrady  a o který se historicky stará.

Hlasování :  ZastupiteIstvo obce schvaluie prodei hmotné  nemovité  věci- pozemku parc. č . 496/2,

druh iiná plocha - ostatní  plocha. o katastrem nemovitostí  evidované  vrí měře 106 m2. z maietku

obce. vč etně vš ech ieií ch souč ástí  a pří sluš enství . za kupní  cenu 5300,- Kč  do maietku 

 a uzavření  Kupní  smIouw o převodu

uvedené ho vlastnické ho práva k nemovité  věci

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, 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. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav
Tyš er, lng. Renáta Václavková Ph.D,, Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)
Proti:  0 hlasů

Zdrž el se:0 hIasů

schváleno

t2. Návrh wkoupení  nemovitosti pozemku parc. č . 123714 v k. ú . Krmelí n, oddělen
z parc. č . L237
Jedná se o novou č ást pozemku *  stezka pro pěš í  a cyklisty z ulice Zahradnické .

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie uzavření  kupní  sm| ouw o převodu v| astnické ho práva

k hmotné  nemovité  věci s prodávaií cí

 ieií mž  předmětem ie převod vlastnické ho práva k hmotné  nemovité

věci. pozemku parc. č . 1237/4 o v,ú měře 325 m2, k. ú . Krmelí n. nově odměřené ho geometrickÝm

p!ánem č . 1461-17/2017, do vlastnictví  Obce Krmelí n, za kupní  cenu ve rr,ýš i 81.250 Kč

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, 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. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav
Tyš er, lng. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)
Proti:  0 hlasů

Zdrž el se: 0 hlasů

schváleno

13. Návrh wkoupení  nemovitostí  pozemků  parc. č . 855/3. 855/4. 859/2 vš e v k. ú .

Krmelí n
Jedná se o pozemek, na které m je vybudován chodní k kolem okruž ní křiž ovatky,

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie uzavření  kupní  smlouw o převodu vlastnické ho práva

k hmotnÝm nemovitú m věcem s prodávaií cí

 ieií mž  předmětem ie převod vlastnické ho práva k hmotnÝm nemovitÝm
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věcem. pozemku parc. č . 856/3. pozemku parc. č .856/4 a pozemku parc. č . 859/2, vš e k. ú . Krmelí n,

do vlastnictví  Obce Krmelí n. za kupní  cenu ve rr,ýš i 13.000 Kč  a za podmí nkv, ž e před uzavření m té to

kupní  smlouw doide k zániku věcné ho břemene už í vání  ve prospěch 

. Pro: 13 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, tng. Yveta

Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav Tyš er, lng. Renáta
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng, Jiří  Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)
Proti:  0 hlasů

Zdrž el se: 1 hlas (lng. Jiří  Mácha)

schváleno

14. Návrh schválení  cenv ú platv za odvádění  splaš kov,ých vod (stoč né }  kanalizač ní
sí tí  v maietku obce Krmelí n na rok 2021
lng. Yveta Kovalč í ková na základě zpracované  kalkulace ceny stoč né ho pro rok2O2t seznámila pří tomné
s cenou stoč né ho pro rok 2O2Lvevyš i 44,2I  Kč  (bez DPH) a co vš e tuto cenu ovlivnilo. lng. Jiří  Mácha ž ádalo
porovnání  ceny stoč né ho s cenou stoč né ho z SmVaK.

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie cenu ú platv za odvádění  splaš korďch vod (stoč né }

kanalizač ní  sí tí  v maietku obce Krme!í n na rok 2021 ve v,í š i 44,21 Kč  bez DPH za m3.
Pro: 11 hlasŮ (Mgr. Kateřina Bonito, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, lng. Yveta Kovalč í ková, tng.

Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. JaroslavTyš er, Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří
Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo)

Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 3 hlasy (lng. Jiří  Mácha, Mgr. Jakub Č miel, lng. Renáta Václavková Ph.D.)

schváleno

15. Návrh odměnv starostce obce
Slova se ujal tvtUOr. Jozef Chmelo, ktený v souladu s ustanovení m §76 Zákona o obcí ch předlož il návrh

odměny pro starostku obce. Zhodnotil práci lng. Yvety Kovalč í kové  nad rámec sv,ých pracovní ch povinností a
pracovní ho č asu při zajiš ť ování  investič ní ch akcí , aby se nám v obci ž ilo lé pe. Konstatoval, ž e tato odměna je

v souladu s platnou legislativou, kdy výš e odměn mů ž e č init až  L20 t is. Kč . Mgr. Jakub Č miel se zeptal, zda

máme tuto odměnu rozpoč tově krytou v letoš ní m roce. Paní  Naděž da Š lachtová odpověděla, ž e odměna
bude vyplacena až  v lednu následují cí ho roku, což  se týká rozpoč tu roku 2021.

Hlasování :  zastupitelstvo obce krmelí n schvaluie mimořádnou odměnu starostce obce v souladu s

§ 75 odst. 1 Zákona o obcí ch ve v,ýš i 60 000,-Kč  za mimořádné  pracovní  nasazení  při zaiiš tbvání
investič ní ch akcí  obce přesahuií cí ch běž nÝ rámec wkonávanÝch č inností .

Pro: 13 htasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, lng. Tomáš  Jalů vka, lng.

Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jiří  Mácha, lng. Jaroslav Tyš er, lng. Renáta
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Dr. lng. Jiří Brož  MBA, MUDr. Jozef Chmelo}
Proti:  0 hlasů

Zdrž el se: 1 hlas (lng. Yveta Kovalč í ková,)

schváleno

Fx
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16. Návrh schváIení  rozpoč tu obce na rok 2021
lng. Yveta Kovalč í ková předala slovo ú č etní  obce paní  Naděž dě Š lachtové , aby odpoví dala na

pří padné  dotazy, Jako první  se přihlásil Mgr. Jakub Č miel a upozornil kolegy kritizují cí rozpoč et kvů li

deficitu, ž e vysoký deficit rozpoč tu na rok 2021 způ sobily z větš í  č ásti investič ní  akce, které  pů vodně

byly zahrnuty v dří vějš í ch rozpoč tech a byly kryty daleko niž š í m deficitem, pří padně dří vějš í m
přebytkem. Za nahromadění akcí  mů ž e pomalost státní  správy ve stavební m ří zení  a problé my

v projekč ní ch prací ch. Doporuč il Radě obce, zda se nechce zabývat zvýš ení m odměny pro

kronikářku obce.
Zastupitelstvo Obce Krmelí n navrhuje provedení  rozpoč tových ú prav k Návrhu rozpoč tu na r.2O2I :
upravuje se 1.) Odpa 3900 Ostatní  č innost pro obyvatelstvo (nová ž ádost, schválená RO, dar pro

společ nost pro ranou pé č i) tř.5 6 000 Kč  plus

2.) Odpa 3599 Ostatní  č innosti ve zdravotnictví  (převod z rezervy na dary krve)

tř.5 6 000 Kč  mí nus

3.) Odpa i1,L} Zastupitelstva obcí  (odměna starostce obce) tř. 5 60 000 Kč  plus

Odpa 6409 Ostatní  č innosti tř.5 60 000 Kč  mí nus

Hlasování :  zastupitelstvo obce krmelí n schvaluie rozpoč et obce krmelí n na rok 2021 vč etně
pozměňuií cí ch návrhů

Pro:12 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo, lng. Tomáš  Jalů vka,

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

Zborovská, lng. Renáta Václavková Ph,D.)

Proti:0 hlasů

Zdrž el se:2 hlasy (lng. Jiří  Mácha, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA)

schváleno

17. Návrh střednědobé ho v,ú hledu na rokv 2022-2023

Mgr. Jakub Č miel pož ádal zastupitele o zařazení  studie pů dní  vestavby základní  š koly do výhledu na

rok 2023, aby celý záměr nespadl pod stů l. Pří tomní  č lenové  š kolské  rady vysvětlili dů vody vyřazení
studie z letoš ní ho rozpoč tu. lng. Tomáš  Ja]ů vka přislí bil, ž e studii nebo stavebně technický prů zkum

podkroví  lze objednat v rámci rozpoč tu.

Hlasování :  Zastupitelstvo obce Krmelí n schvaluie střednědobý výhledu rozpoč tu na rok 2022- 2023

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo, lng. Tomáš  Jalů vka,

lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav
Tyš er, Lenka Zborovská, lng. Marek Folta, lng, Renáta Václavková Ph.D,)
proti:  o hlasů
zdrž el se: o hlasů
schváleno

18. Návrh tvorbv a použ ití  Sociální ho fondu obce Krmelí n v roce 2021
lng. Yveta Kovalč í ková sdělila, ž e směrnice pro tvorbu a použ ití  sociální ho fondu zů sta| a pro pří š tí  rok beze
změn,
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Hlasování :  zastupitelstvo obce krmelí n schvaluie návrh tvorbv a použ ití  sociální ho fondu obce krmelí n
v roce 2021

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo, lng. Tomáš  Jalů v{ < a,

lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng, Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav
Tyš er, Lenka Zborovská, lng. Marek Folta, lng. Renáta Václavková Ph.D.)

Proti:0 hlasů
Zdrž el se:0 hlasů
SchváIeno

19. Diskuze
Mgr. Jakub Č miel- hodiny na obecní m domě opět neukazují  správný č as

lng. Yveta Kovalč í ková-ví me o tom, minulý dden se opravovaly a nadá| e se problé m řeš í

MUDr. Jana Palič ková - chtěla jsem se zeptat na osvětlení  kostela

lng. Yveta Kovalč í ková - bude nutné  sladit osvětlení  kostela při realizaci osvětlení  ul. Kostelní  a svolat jednání

s majitelem pozemku

Mgr. Kateřina Bonito - napojení  chodní ku ul. Kostelní  na ul. Š kolní
lng. Yveta Kovalč í ková - bude řeš eno předsunutí m parkoviš tě před kostelem směrem do cesty a tí m vznikne

prostor pro chodní k, seznámila pří tomné  s celkovým záměrem rnýstavby chodní ků

v obci

Sedlák - označ il letoš ní  zatopování  přeč erpávací  stanice odpadní ch vod č . 1 za ekologickou havárii, neboť  tí m

se t lač ily odpadní  vody do domácností  okolo stojí cí ch domů ,

lng. Yveta Kovalč í ková - snaž í me se dlouhodobě celou situaci řeš it

2O. Závé r
] .4. zasedání  zastupitelstva obce ukonč ila starostka obce lng. Yveta Kovalč í ková v ] -9:00 hodin.

Poděkovala zastupitelů m i obč anů m za ú č ast, pracovnací m obecní ho ú řadu za jejich ú silí  v uplynulé m

roce a popřála vš em krásné  svátky a pevné  zdraví

Zápis byl vyhotoven dne 70. prosince 2020

Za pisovatel :  Yvetta Š v rč ková

Ověřovatelé :  Mgr. Jakub Č miel

datum

lng. Tomáš  Jalů vka

datum

lng. Yveta Kovalč í ková
starostka obce

Petr Mácha
mí stostarosta obce
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