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Zápis

ze 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 6. 2013

Úcast dle prezencních listin byla následující:
Clenové zastupitelstva v poctu:
Omluveni:
Neomluveni:
Obcané v poctu:
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Proe:ram zasedání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Urcení overovatelu zápisu a zapisovatele
4. Kontrola usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
5. Informace o dení v obci od 13. zasedání zastupitelstva obce
6. Projednání zápisu z 5. schuze Kontrolního výboru
7. Schválení celorocního hospodarení obce a záverecného úctu za rok 2012 vcetne Zprávy o

výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2012 - bez výhrad
8. Schválenívýkupupozemkuparc. c. 328/45- ornápuda o výmere365m2,parc. c. 325/6-

ostatníplocha- ostatníkomunikaceo výmere 142m2a parc. c. 422/6 - ostatní plocha -
neplodná puda o výmere 53 m2, vše v k. Ú.Krmelín z majetku p. Ivo Menšíka, bytem ul.
Horní 791/3, 700 30 Ostrava a firmy KOOL SYSTEMS LIMITED, 6 Bexley Square,
Salford, Manchester M3 6 BZ, Spojené království do majetku obce za cenu 50,- Kc/m2
(geometrický plán viz 13. zasedání ZO)

9. Schválení výkupu pozemku parc. c. 1152/1 - orná puda o výmere 1 315 m2 v k. Ú.
Krmelín z majetku firmy RD STYL a.s., Plaská 622/3, Malá Strana, 15000 PRAHA 5 za
cenu 30,- Kc/m2

10. Schválení výkufu pozemku parc. c. 564/5 - ostatní plocha - ostatní komunikace o
výmere 292 m v k. Ú. Krmelín z majetku p. Ivo Lycky, Vodárenská 568, 739 21
PASKOV do majetku obce za cenu 50,- Kc/m2

11. Schválení výkupu pozemku parc. c. 564/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace o
výmere 158m2a parc. c. 562/8- ostatní plocha - ostatní komunikace o výmere 180 m2,
vše v k. Ú.Krmelín z majetku p. Karin Tancibokové, Patrice Lumumby 2161/21, 700 30
Ostrava-Zábreh do majetku obce za cenu 50,- Kc/m2

12. Diskuse
13. Schválení usnesení
14. Záver

1. Zaháiení
14. zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17 hod. starosta obce Ing. Václav Zezulka. Privítal
prítomné obcany a cleny zastupitelstva, kterí se sešli v poctu 15. Seznámil prítomné s programem
14. zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

2. Volba návrhové komise
Cleny návrhové komise byli zvoleni paní Marie Vašicová a Ing. Miloslav Kunát.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

3. Urcení overovatelu zápisu a zapisovatele
Overovateli zápisu z tohoto zasedání byli urceni paní Marie Vašicová a Mgr. Jakub Cmiel,
zapisovatelkou paní Anna Lejsková.



4. Kontrola usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
Na 13. zasedání zastupitelstva obce byly uloženy tyto úkoly:
a) proverit uverejnování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce na webových stránkách obce
Starosta obce vyjádril nesouhlas s uverejnováním zápisu ze zasedání zastupitelstva obce na
webových stránkách a citoval Zákon c. 128/2000 Sb. o obcích, § 95, odst. (2) "Zápis, který je
nutno porídit do 10 dnu po skoncení zasedání, musí být uložen na obecním úradu k nahlédnutí".
Tudíž zákon tuto povinnost neukládá.
Mgr. Cmiel zminuje "Zákon o svobodném prístupu k informacím", stanovisko 2/2004 revidované
v srpnu 2009 Úradu pro ochranu osobních údaju, rozsudek Nejvyššího správního soudu c. j. 6 As
40/2004 a usnesení Kontrolního výboru zastupitelstva obce a navrhuje hlasování ohledne
zverejnování zápisu na webových stránkách.
Kdo je PRO zverejnování zápisu na webových stránkách?
Hlasování: 11hlasu PRO

b) kontrolnímu výboru zjistit vecnou správnost platných smluv o nájmu nebytových prostor
Mgr. Cmiel - probehla 5. schuze Kontrolního výboru, na jejímž programu byla kontrola platných
smluv o nájmu nebytových prostor - úkol byl splnen.

5. Informace o dení v obci od 13. zasedání zastupitelstva obce (18.3.2013)
na akci "Zdravotní stredisko v Krmelíne, Rekonstrukce fasády, oken, vstupu" poskytnuta
dotace ze Státního fondu životního prostredí ve výši 855353,- Kc, skutecná výše dotace
bude stanovena na základe výsledku výberovéhorízení na dodavatele stavby - bylo
vyhlášeno
na akci "Parkovište na ul. Školní, Krmelín" vydal Magistrát mesta Frýdku-Místku
stavebnípovolenís nabytímprávnímoci - bylovyhlášenovýberovérízenína dodavatele
stavby firmou HRAT Trinec v cene 23500,- Kc bez DPH
na akci "Kanalizace a COV Krmelín" poskytnuta dotace ze Státního fondu životního
prostredí ve výši 171 968 160,- Kc, skutecná výše bude stanovena na základe výsledku
výberového rízení na dodavatele stavby
v prubehu mesíce cervence (uzavrena MŠ) bude zhotoveno oplocení pozemku, úprava
terénu a stavba chodníku podél budovy, následne instalace hracích prvku
u p. Známské byl umísten kontejner pro sber použitého textilu, bot a hracek
od 1. 6.2013 prijata na výkon verejne prospešných prací p. Jana Protivová s príspevkem
na mzdu z Úradu práce
na ul. Paskovské instalován meric rychlosti
k budove Zdravotního strediska provedena preložka vedení NN ze vzdušného na zemní,
preložka plynomeru do zdi budovy bude následovat, vybouráním zdi propojeny chodby
v 1. nadzemním podlaží, bude zazden hlavní vstup do budovy ze strany tenisových kurtu
firma Zahrady R+R provedla orez lip na ul. Vodárenské a dosadbu 1 ks lípy v cene
10631,- Kc bez DPH
Ceské inspekci životního prostredí uhrazena cástka 20396,- Kc za vypouštení odpadních
voddo vodpovrchovýchv roce 2012- výpustec. 1až 8
pridelena podpora ve výši 903 228,- Kc na projekt "S moderními jazyky k úspešnému
studiu" pro ZŠ T.G.Masaryka
s firmou HRAT Trinec uzavrena mandátní smlouva na výkon zadavatelské cinnosti akce
"Kanalizace a COV Krmelín" v cene 110 000,- Kc bez DPH
prováden sber podkladu pro firmu e-centre od obcanu pro minimalizaci nákladu na
elektrinu a plyn formou elektronické aukce
zajištována kompletace podkladu k pripravované výzve SFŽP na výmenu oken a
zateplení budovy Hasicské zbrojnice
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zhotoven základ pred vchodem do budovy ZŠ pro umístení pametní desky-ke
kanadskému javoru dovezenému Vítezslavem Máchou z Montrealu

6. Proiednání zápisu z 5. schuze Kontrolního výboru
Mgr. Cmiel - Kontrolní výbor provedl kontrolu správnosti platných smluv o nájmu nebytových
prostor a prijal usnesení, kterým doporucuje aktualizovat smlouvu o rozdelení platby za vytápení
budovy zdravotního strediska. Dále Kontrolní výbor navrhuje na príštím zasedání zastupitelstva
hlasovat o uverejnování zápisu ze zastupitelstva a neshledal pochybení prip lnení usnesení
zastupitelstva a rady obce.
Starosta - došlo ke zmene jednoho nájemce. Smlouva o rozdelení platby za vytápení bude
aktualizována.

7. Schválení celorocního hospodarení obce a záverecného úctu za rok 2012 vcetne Zprávy o
vÝsledkuprezkoumáníhospodareníobce za rok 2012- bez výhrad
Predseda financního výboru Ing. J. Bocek seznámil prítomné s tímto bodem. Na financním výboru
dne 11. 6. 2013 byli seznámeni se Zprávou o výsledku prezkoumání hospodarení obce Krmelín za
rok 2012 - bez výhrad. Hlavnímbodem financníhovýboru bylo projednáníZáverecnéhoúctu
obce za rok 2012, dále probehlojednání o otázce - zda se prihlásitjako plátce DPH. Clenové
financního výboru kontrolovali stav a plnení rozpoctu obce. Príjmy byly plneny na 105%.
Vycerpané výdaje -73,3%.
Financní výbor doporucuje zastupitelstvu obce schválení Záverecného úctu obce za rok 2012
v tomto znení: zastupitelstvo obce Krmelín schvaluje celorocní hospodarení obce a Záverecný úcet
obce za rok 2012 vcetne zprávy kontrolní skupiny KÚ MSK v Ostrave o výsledku prezkoumání
hospodarení bez výhrad.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

Mgr. Cmiel- príjem z výherních hracích prístroju je 30 násobný oproti rozpoctované cástce.
Starosta- jedná se o podíl na celorepublikovémzisku. Odvod z výtežku provozováníloterií a
jiných her je ze 70% príjmem státního rozpoctu a z 30% príjmem rozpoctu obcí, prerozdelení
zisku je dle nového zákona, címž došlo k navýšení nedanových príjmu.
Mgr. Cmiel - pol 2321 - neinvesticnídary - cástka 73000,- Kc a pol. 2324 - nekapitálové
príspevky a náhrady - cástka 88500,- Kc - komu byly tyto cástky vyplaceny?
Ing. Bocek- pol. 2321- neinvesticnídary- obec hradí DD Ondrášv Brušperku rocne alikvotní
cást za pobyt krmelínsklých obcanu - jedná se o neinvesticní transfer. Rodinní príslušníci tuto
výši hradí obci zpet v podobe neinvesticního daru. Platí pol. 2324 - nekapitálové príspevky a
náhrady - prevážne se jedná o vratky preplatku záloh (el.energie,plyn), které se plne vztahují
k lonskému roku.
Mgr. Cmiel- pol. 5229 - o jakou položku se jedná?
Ing. Bocek- konsolidaceverejnýchrozpoctuplyne z principupoužívánírozpoctovéskladbyu
veškerých pohybu na rozpoctových bankovních úctech - jedná se o presuny penežních
prostredku mezi obcemi a DSO (prísp. na žáky základních škol jiné obci, úhrady plynoucí
z verejnoprávních smluv mezi obcemi, príspevek v rámci DSO). Protože pri tvorbe rozpoctu
neznáme výši platby, která má konsolidacní charakter, plánovaný predpokládaný výdaj se
zaúctuje na nekonsolidovanoupoložku (v našem prípade 5229 - ostat. neinv. transfer) a pak
v prubehu rozpoctového roku se z této položky rozpouští dle skutecnosti penežní prostredky
formou rozpoctového opatrení na príslušnou konsolidacní položku.

/

8. Schválenívýkupu pozemku parc. c. 328/45 - orná puda o výmere 365 ml, parc. c. 325/6 -
ostatní plocha - ostatní komunikace o výmere 142 ml a parc. c. 422/6 - ostatní plocha - neplodná
puda o výmere 53 ml, vše v k. Ú. Krmelín z maietku p. Ivo Menšíka, bytem ul. Horní 791/3, 700
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30 Ostrava a firmy KOOL SYSTEMS LlMITED, 6 Bexley Square, Salford, Manchester M3 6 BZ,
Spoiené království do maietku obce za cenu 50,- Kc/m2(geometrický plán viz 13. zasedání ZO)
S výkupempozemkuseznámilprítomnéstarosta.p.c. 328/45- jedná se o cestumezip. Jakabema
Ing. Kovalcíkem, 325/6 - cást cesty na ul. Za krížem, p.c. 422/6 - cást parcely sousedící
s pozemkem k dolu. S materiály jste byli seznámeni již na minulém zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: schváleno 15hlasy
Ing. Kovalcíková - je nutné pokosit pozemek u základní školy, který je v majetku pana Ivo
Menšíka.
Starosta- panu Ivo Menšíkovi tuto informaci sdelí

9. Schválení výkupu pozemku parc. c. 1152/1 - orná puda o výmere 1 315 m2 v k. Ú. Krmelín
z maietku firmy RD STYL a.s., Plaská 622/3, Malá Strana, 15000 PRAHA 5 za cenu 30,- Kc/m2
S výkupem pozemku seznámil starosta. Pozemek p.c. 1152/1 bude sloužit jako cást budoucí místní
komunikace k zokruhování ul. Okrajní.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

10. Schválení výkupu pozemku parc. c. 564/5 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výmere 292
m2 v k. Ú. Krmelín z maietku p. Ivo Lycky, Vodárenská 568,73921 PASKOV do maietku obce za
cenu 50,- Kc/m2

S výkupem pozemku seznámil starosta. Jedná se o pozemek p.c. 564/5 - cást ul. U Kaplicky.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

lL Schválenívýkupupozemkuparc.c. 564/2- ostatníplocha- ostatní komunikace o výmere 158
m2 a parc. C.562/8 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výmere 180 m2, vše v k. Ú.Krmelín
z maietku p. Karin Tancibokové, Patrice Lumumbv 2161/21, 700 30 Ostrava-Zábreh do maietku
obce za cenu 50,- Kc/m2
Starosta obce - tento bod souvisí s bodem C. 10, pozemek p.c. 564/2 - jedná se o cást komunikace
ul. U Kaplicky,p.c. 562/8- cást komunikace U Cerného lesa.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

12. Diskuse

Mgr. Jínová - žádá orezat kere u p. Milana Havránka + pokosení trávy, dále u zastávky Na
Svet10ve
Starosta- obecnípracovnícikosípostupnevšechnyplochy
Ing. Kovalcíková- Neefektivnívyužití pracovníkuobce, kdy 3 sekajr 1 den travní plochu za
školou nedostacující technikou. Navrhuje zakoupit traktor, který by byl využit i v jiných cástech
obcea pracovníci,kterýmse ušetrícas by se mohlivenovatjiné cinnosti. .

Starosta - traktor lze využít pouze na vetší pozemek, v našem prípade by nebyl využíván
Mgr. Cmiel- pred 2 mesíci vyšel v MF Dnes clánek o Zš TGM Krmelín, který delá obci velmi
negativní reklamu, jaká byla prijata opatrení, aby se to neopakovalo?
Ing. Kovalcíková - objasnila zastupitelum, o co se v petici jedná. Rodice nebyli informováni o
tom, že do školy dochází psychoterapeutka. Cást rodicu nesouhlasí s postupem školy, vadí jim
nedostatecné vzdelání, forma vedení terapie ze strany lektorky a nejasné financování projektu.
MUDr. Palicková - z hlediska lékare se vyjádrila k tomu, že detská duše je velmi krehká, a proto
by se do budoucna melo zabránit tomu, aby se tato situace opakovala.
Starosta obce - dne 29. 4. 2013 projednala rada obce za prítomnosti reditele školy Mgr. Dušana
Ignacíka žádost o prošetrení situace ve škole T.G.Masaryka v Krmelíne, príspevkové organizace a
prijala opatrení. Byl doplnen školní rád o povinnost predem informovat rodice o konání akcí mimo
bežnou výuku.
Ing. Bocek - obec obdržela dotaci na Kanalizaci a COV v celkové výši 171 968 160,- Kc.
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Na tuto akci byl vypracován projekt pro územní rízení a stavební povolení.
Na webovýchstránkáchobce Krmelín:www.krmelin.cz, v sekci- Informace o obci - Investicní
výstavba, naleznete trasy hlavních kanalizacních stok a trasy prípojek, jak jsou zakresleny
v projektové dokumentaci, kterou zpracovala fa IGEA s.r.o.
Dále se zpracovává energetický audit potrebný pro žádost o dotaci na zateplení a výmenu oken v
budove Hasicské zbrojnice.
Mgr. Jínová - trvá ješte sbírka na pomoc oblastem postižených povodnemi?
Starosta - ano sbírka vyhlášená Obcanským sdružením Diakonie Broumov potrvá do konce
tohoto týdne. Na jednání Sdružení mest a obcí povodí Ondrejnice bylo odhlasováno, že každá obec
prispeje na pomoc oblastem postižených povodnemi cástkou 10,- Kc/obyvatele.
LudmilaAdámková- blíží se krmelínská pout, pripomíná pokosení místního hrbitova a úpravu
okolí Pomníku padlých
JaroslavJarolím - trativodemod p. Aleny Chamrádovéprosakujevoda na pozemekp.c. 104/2,
který je z tohoto duvodu podmácený. Navrhuje pod jeho pozemkem umístit žlaby, které by
odvádely povrchovou vodu .
Jaroslav Jarolím - autobusy do Frýdku-Místku jezdí pres Frycovice, což je velmi zdlouhavé,
budeme v budoucnu patrit pod okres Ostrava?
Starosta - pripomínkování autobusové dopravy je nutno uplatnovat na dopravce, pod okr. Ostrava
nebudeme patrit
Starosta- ohledne vod povrchových sjednáme schuzku, na které bude situace rešena
Ing. Milan Haluška - ul. Brušperská silnice II. trídy, je pretížená a není stavená na takovou
únosnost, z duvodu velkých otresu a vibrací praskají omítky okolních RD. Navrhuje snížení
rychlosti z 50 km/hod. na 40 kmlhod. Upozornil, že strana Krmelín 2010 mela v programu zákaz
projíždení kamionu v obci.
Stanislav Ides - snížení rychlosti nebude mít potrebný efekt, záleží na ohleduplnosti ridicu
Starosta - silnice není v majetku obce, rešení situace na silnici je záležitostí Správy a údržby silnic
Mgr. D. Jínová - u RD p. Jarmily Janáckové na ul. Brušperské vycistit príkop
Ing. Kovalcíková - zverejnit ve zpravodaji PETlCI proti šmejdum a navrhla, aby zastupitelstvo
zakázalo podomní prodej
Ing. Ba1carová - navrhuje zpracovat obecne závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje a
poverit jejím vypracováním Mgr. Cmiela
Starosta- zákaznic nereší

13. Schválení usnesení
S návrhem usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce seznámila prítOl1l!1épaní Marie Vašicová-
viz príloha.
Hlasování: schváleno 15 hlasy

14. Záver
14. zasedání zastupitelstva obce ukoncil starosta obce Ing. Václav Zezulka v 18:50 hod.
Podekoval všem za úcast a poprál príjemnou dovolenou s nacerpáním sil a zdraví.

Zápis byl vyhotoven 19. 6. 2013
Zapisovatel: Anna Lejsková
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Overovatelé: Marie Vašicová

Mgr. Jakub Cmiel

Ing. Václav Zezula
starosta obce

~:.Jí ~~ tum ...!.f:.(.Í!
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.!.~....

~ datum 27.6.2015. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . ..

,
)

~
Ing. Marek Folta
místo starosta obce
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