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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

Z á p i s
z 19. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 25.04.2017

Účast dle prezenčních listin byla následující:
Členové zastupitelstva v počtu: 14
Omluveni:                                                                                         1
Neomluveni:   0
Občané v počtu: 18

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4. Kontrola usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce

5. Informace o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce

6. Rozpočtové opatření č. 3/2017

7. Oznámení o změnách v rozpočtu u třídění dle novelizace RS

8. Zpracování architektonického návrhu úpravy před OÚ Krmelín, včetně okolí - pověření Ing. arch. Tamary 

Staňkové

9. Zpracování studie školního hřiště – další postup a pověření Ing. arch. Tamary Staňkové 

10. Prodej pozemku parc. č. 615/12 v k.ú. Krmelín

11. Pachtovní smlouva na pozemek parc. č. 1120 v k.ú. Krmelín o výměře 2 412 m2

12. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 

Novojičínsko východ

13. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“

14. Oznámení záměru „PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ HALA“ umístěného na parc. č. 1089 v k.ú. Krmelín, 

oznamovatel: Kelabit, s.r.o.; Rozhodnutí o dalším postupu Obce Krmelín ve věci výstavby na pozemku parc. č. 

1089 v k.ú. Krmelín

15. Vyjádření k žádosti společností Mega-Sun Property s.r.o., Mega-Sun Invest s.r.o. a osob Lukáš Mališka a Petr 

Varecha – výstavba na pozemcích parc. č. 1207, 1214  a 1228 v k.ú. Krmelín 

16. Diskuze

17. Závěr

1. Zahájení
19. zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:03 hod. starosta obce Ing. Václav Zezulka. Přivítal přítomné 
občany, pana Mgr. Jiřího Kubalu a členy zastupitelstva obce, kteří se sešli v počtu 13. Omluvil pana Petra 
Šperlína a oznámil, že pan Zdeněk Šindel dorazí z důvodů pracovních povinností později. Seznámil přítomné 
s návrhem jednání 19. Zasedání zastupitelstva obce a navrhl vypustit z programu zastupitelstva obce bod č. 10. 
Prodej pozemku parc. č. 615/12 v k.ú. Krmelín, neboť došlo k zjištění na FÚ, že nebyl správně proveden cenový odhad.

Hlasování ke schválení navrženého programu s vypuštění bodu č. 10 
Hlasování:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, MUDr. Jana Paličková) 
Proti: 0 hlas
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno
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Program zasedání:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4) Kontrola usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce

5) Informace o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce

6) Rozpočtové opatření č. 3/2017

7) Oznámení o změnách v rozpočtu u třídění dle novelizované rozpočtové skladby, která je účinná od 1.ledna 
      2017
8) Zpracování architektonického návrhu úpravy před OÚ Krmelín, včetně okolí - pověření Ing. arch. Tamary Staňkové

9) Zpracování studie školního hřiště – další postup a pověření Ing. arch. Tamary Staňkové 

10) Pachtovní smlouva na pozemek parc. č. 1120 v k.ú. Krmelín o výměře 2 412 m2

11) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 

      Novojičínsko východ

12) Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“

13) Oznámení záměru „PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ HALA“ umístěného na parc. č. 1089 v k.ú. Krmelín, 

      oznamovatel: Kelabit, s.r.o.; Rozhodnutí o dalším postupu Obce Krmelín ve věci výstavby na pozemku parc. č. 1089

     v k.ú. Krmelín

14) Vyjádření k žádosti společností Mega-Sun Property s.r.o., Mega-Sun Invest s.r.o. a osob Lukáš Mališka a Petr 

      Varecha – výstavba na pozemcích parc. č. 1207, 1214  a 1228 v k.ú. Krmelín 

15) Diskuze

16) Závěr

2. Volba návrhové komise
Členy návrhové komise byli navrženi pan Ing. Miloslav Kunát a paní Marie Vašicová.
Hlasování:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu z tohoto zasedání byli určeni Ing. Petr Jakubek a pan Martin Havránek.
Zapisovatelkou paní Ludmila Havránková.

Hlasování k určení ověřovatelů a zapisovatele
Hlasování:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

Pan starosta předal slovo panu místostarostovi Ing. Markovi Foltovi, který se vyjádřil k zápisu z 18. zasedání 
zastupitelstva obce. Na 18. zasedání zastupitelstva obce přednesl pozměňující návrhy k Jednacímu řádu, 
přičemž jeden z nich byl, aby v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebyly doslovné komentáře, ale pouze 
podstatné skutečnosti. Paní Ing. Yveta Kovalčíková se k zápisu, který byl vytvořen v tomto duchu vyjádřila, že 
nemůže s takovou verzí souhlasit a vyžadovala  diskuze k projednávaným bodům doslovně. Do diskuze vstoupil 
pan Mgr. Jakub Čmiel, který uvedl, že do textu Jednacího řádu byly zapracovány pozměňující návrhy přesně 
podle textu, který byl rozeslán mezi zastupitele a uvedl, že výtah z diskuzí v zápisech byla jen neformální 
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domluva, která byla zaznamenána pouze v zápisu nikoli v Jednacím řádu. Paní Ing. Yveta Kovalčíková se 
vyjádřila, že podle ní byl prvotní zápis stručný a z tohoto důvodu požadovala rozšíření .

4. Kontrola usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
- přeložit splnění bodu 6 e) usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce na příští zasedání zastupitelstva obce,
  což je předložení informace o provedených rozpočtových opatřeních týkajících se platby 
  za technické zhodnocení fasády  Obecního domu a na nákup právních služeb – neudálo se nic nového, kromě 
  toho, že firma ještě dolaďuje nedostatky, které tady byly zmíněny. Ještě nebyla za práce zaplacena ani 
  koruna. Jak to bude všechno hotovo, tak bude vystavena faktura a budeme to řešit.
- na nákup právních služeb obec již dostala fakturu za období červen 2016 až březen 2017. 
- pověřit komisi pro kulturu, školství a sport navrhnout řešení nové studie pro výstavbu školního hřiště – komise 
  se sešla 20.04.2017. Zatím nebyl žádný výstup z jednání předložen.
- finančnímu výboru navrhnout zhodnocení volných finančních prostředků obce, termín 5/2017 – podklady 
   budou předloženy na červnovém zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí

5. Informace o dění v obci od 18. zasedání zastupitelstva obce
- předána projektová dokumentace „Oplocení potoka před Hasičskou zbrojnicí v Krmelíně“
- při svozu velkoobjemového odpadu dne 01.04.2017 bylo odvezeno 15 ks kontejnerů, z toho 7 ks zdarma
  v rámci smlouvy s firmou OZO
- vyhlášena výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v rámci zakázky 
  „Obec Krmelín – biologicky rozložitelný odpad“ 260ks kompostérů o objemu 1050 l k RD – zpracováno 
  firmou jkgrant s.r.o., Ratibořská 177a, Opava
- na Magistrát města Frýdku-Místku byla podána žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Chodník – ul. 
  Proskovická, Krmelín“
- pořizovatelem – Magistrátem města Frýdku-Místku byl zpracován Návrh zadání územního plánu Krmelín 
  k projednání
- předložen návrh připojení k MHD Frýdek-Místek – 7 párů spojů v pracovních dnech – dotace 182 000,-Kč
  za rok – rozeslat všem zastupitelům, škole v Brušperku a důchodcům z důvodu vyjádření k navrhovaným 
  spojům.

6) Rozpočtové opatření č. 3/2017

Pan starosta předal slovo paní Jarmile Sýkorové, která seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření 
č.3/2017.

V 17:37 se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Zdeněk Šindel.

Hlasování ke schválení rozpočtového opatření č. 3/2017
Hlasování:
Pro: 14 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno
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7) Oznámení o změnách v rozpočtu u třídění dle novelizované rozpočtové skladby, která je účinná od 
1.ledna 2017

Pan starosta předal slovo paní Jarmile Sýkorové, která seznámila přítomné s novelizací rozpočtové skladby.

Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí

8) Zpracování architektonického návrhu úpravy před OÚ Krmelín, včetně okolí - pověření Ing. arch. 
Tamary Staňkové

Pan Mgr. Jakub Čmiel na úvod obou bodů (8 a9) uvedl, že vzhledem k jeho osobě je možný střet zájmů. Pokud 
to Ing. arch. Tamara Staňková udělá zadarmo, nevidí v tom problém, ale pokud by chtěla finanční odměnu, tak 
je to přesně zadávání zakázky na míru, proti čemuž 7 let v zastupitelstvu bojuje. Navrhl, aby proběhlo výběrové 
řízení na Úpravu okolí kolem OÚ. Paní Ing. Yveta Kovalčíková k daným bodům, které do programu navrhla, 
uvedla, že nemá s výběrovým řízením problém. Pan Ing. Miloslav Kunát se dotazoval, zda paní Ing. Tamara 
Staňková je  autorizovaný projektant a zda je schopna doložit k návrhu i příčný řez atd… 
Pan Starosta Ing. Václav Zezulka navrhl k bodům č. 8. a 9. zpracovat zadání a na jejich základě vyhlásit 
výběrové řízení k úpravě okolí OÚ a školního hřiště. Pan JS upozornil, že záležitost úpravy okolí OÚ se bude 
těžko soutěžit na cenu. Zpracovatel to bude mít velmi obtížné. Pan Ing. Marek Folta uvedl, že nyní je 
nejdůležitější zjistit, zda příčný řez svahu po odfrézování zeminy, umožní zrealizovat tu představu, která byla 
paní Ing. Tamarou Staňkovou přednesena. Pan starosta Ing. Václav Zezulka navrhl, aby rada obce spolu  se 
stavební komisí připravila zadání na Úpravu okolí OÚ.

Hlasování k pověření Ing. arch Tamary Staňkové k vypracování architektonického návrhu úpravy před 
OÚ Krmelín, včetně okolí
Pro: 0 hlasů 
Proti: 8 hlasů (Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, 
Evžen Peter, Ing. Václav Zezulka, MUDr. Jana Paličková) 
Zdržel se: 6 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Petr 
Mácha, Zdeněk Šindel)
Neschváleno

9) Zpracování studie školního hřiště – další postup a pověření Ing. arch. Tamary Staňkové 

Pan Ing. Václav Zezulka taktéž navrhl obdobné řešení jako u bodu č. 8 a to vyhlásit výběrové řízení na 
zpracování studie školního hřiště.

Hlasování k pověření Ing. arch Tamary Staňkové k vypracování studie školního hřiště
Pro: 0 hlasů 
Proti: 8 hlasů (Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, 
Evžen Peter, Ing. Václav Zezulka, MUDr. Jana Paličková) 
Zdržel se: 6 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Petr 
Mácha, Zdeněk Šindel)
Neschváleno

10) Pachtovní smlouva na pozemek parc. č. 1120 v k.ú. Krmelín o výměře 2 412 m2

Pan starosta Ing. Václav Zezulka uvedl, že došlo k úpravě ceny z 280,-Kč na 725,-Kč. 
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Hlasování ke schválení pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 1120 v k.ú. Krmelín o výměře 2 412m2 za 
cenu 725,-Kč
Hlasování:
Pro: 14 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

Paní Ing. Yveta Kovalčíková uvedla, že obec vlastní tento pozemek, který leží ladem a navrhla jej v budoucnu 
nabídnout místním hasičům, aby měli kde provádět cvičení. Ing. Václav Zezulka řekl, že již je vybrán pro 
potřeby místních hasičů pozemek na Novém světě. Mgr. Jakub Čmiel poznamenal, že hasiči žádají po obci 
cvičiště už asi od roku 1985. Pan PE vystoupil s tím, že pozemek, který navrhl pan Ing. Václav Zezulka je pro 
jejich potřeby nevhodný z důvodu vedení nízkého napětí. 

12) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou – oblast Novojičínsko východ

Hlasování ke schválení Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 
veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ
Hlasování:
Pro: 14 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

13) Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“

Hlasování ke schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace 
v Moravskoslezském kraji“
Hlasování:
Pro: 14 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

14) Oznámení záměru „PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ HALA“ umístěného na parc. č. 1089 v k.ú. 
Krmelín, oznamovatel: Kelabit, s.r.o.; Rozhodnutí o dalším postupu Obce Krmelín ve věci výstavby na 
pozemku parc. č. 1089 v k.ú. Krmelín

Ing. Václav Zezulka uvedl, že obec byla oslovena Krajským úřadem, aby reagovala na požadavek z pohledu 
posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Vyjádření musí být zasláno do 27.04.2017.  Pan Mgr. Jiří Kubala 
přítomné seznámil s danou problematikou a v krátkosti popsal činnosti, které budou následovat.
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Hlasování o posouzení záměru „PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ HALA“ v k.ú. Krmelín, oznamovatel: 
Kelabit, s.r.o., kód záměru MSK2040, v plném rozsahu podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v účinném znění a ukládá starostovi obce, aby ve spolupráci s právním 
zástupcem obce učinil potřebná jednání za účelem prosazení tohoto usnesení.
Hlasování:
Pro: 14 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr 
Jakubek, Ing. Miloslav Kunát, Marie Vašicová, Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr 
Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

Paní Ing. Yveta Kovalčíková navrhla hlasovat o usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce Krmelín a 
starostovi obce Krmelín, aby podnikli veškeré právní kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě jakéhokoliv objektu 
průmyslové výroby nebo skladování na pozemku parc. č.1089 v katastrálním území Krmelín.

Pan Zdeněk Šindel uvedl, že tuto pravomoc si převzalo od rady obce zastupitelstvo již v loňském roce a proto 
hlasování o tomto usnesení nemá smysl. Rada tuto pravomoc nemá a má ji pouze zastupitelstvo jako celek. 
Pan Mgr. Jiří Kubala potvrdil, že dle usnesení si zastupitelstvo převzalo pravomoc tyto záležitosti řešit. Dále je 
možné určit, kdo a co bude vykonávat. Navrhované usnesení je stejné, jaké bylo odhlasováno k záměrům firmy 
Mega-Sun Property. 

Paní Ing. Yveta Kovalčíková navrhla do usnesení, aby zastupitelstvo obce uložilo panu Mgr. Jiřímu Kubalovi, 
pravomoc podnikat veškeré právní kroky, aby nedošlo k výstavbě  jakéhokoliv objektu průmyslové výroby, 
nebo skladování na pozemku parc. č. 1089 v k.ú. Krmelín.

Pan Ing. Petr Jakubek souhlasil s návrhem paní Ing. Yvety Kovlačíkové. 

Pan Mgr. Jiří Kubala navrhl, aby se hlasovalo stejně jako to bylo s firmou Mega-Sun Property.

14) a) Hlasování k usnesení se zněním: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výstavbou jakéhokoliv objektu 
průmyslové výroby nebo skladování na pozemku parc. č. 1089 v k.ú. Krmelín 
Hlasování:
Pro: 9 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, 
Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 5 hlasů (Ing. Marek Folta, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel)
Schváleno

15) Vyjádření k žádosti společností Mega-Sun Property s.r.o., Mega-Sun Invest s.r.o. a osob Lukáš 
Mališka a Petr Varecha – výstavba na pozemcích parc. č. 1207, 1214  a 1228 v k.ú. Krmelín 

Pan starosta Ing. Václav Zezulka předal slovo panu Mgr. Jiřímu Kubalovi, aby přítomné seznámil s výsledkem 
jednání s firmou Mega-Sun Property. Pan Mgr. Jiří Kubala oznámil, že schůzku svolal on a vyzval je k tomu, 
zda by nechtěli upustit od zamýšleného záměru. Na jeho návrhy firma Mega-Sun Property nepřistoupila.

Zastupitelstvo obce vzalo tyto informace na vědomí
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16) Diskuze

Mgr. Jakub Čmiel – doporučil zakoupit lavičku, která by byla umístěna na autobusové zastávce u hasičské 
zbrojnice, kteráby byla z důvodu bezpečnosti obdobné konstrukce jako ta, která byla odstraněna. Další 
záležitostí je nákup vybavení zelené třídy MŠ, který paní ředitelka ocenila na 80 000,-Kč a navrhuji uložit radě 
obce úkol – schválit rozpočtové opatření, kdy ty prostředky budou do MŠ převedeny a dal bych tam rezervu, 
takže doporučuji schválit 90 000,-Kč. Dále by bylo dobré zajistit projektovou dokumentaci na opravu koryty 
potoka a oslovit v této věci Sokol a případně další majitele parcel pod potokem, pokud by byli ochotni se na 
opravě finančně podílet.
Ing. Václav Zezulka – je objednána poškozená vzpěra a 9.5.2017 je plánována prohlídka potoka a domluvím 
se s Povodím Odry, jaké by byly možnosti.
Ing. Yveta Kovalčíková – odpadní sběrná místa jsou i nadále nedostačující. Měly by se přidat nádoby. Nádoby 
na elektroodpad jsou poškozené. Nádoby na textil nejsou označeny a měly by být na jednom místě.
Ing. Václav Zezulka – co se týče nahromaděného plastového odpadu na sběrném místě u firmy Zahrady R+R,
tak nedopatřením nedošlo k vývozu, neboť stávající osádku vozu zastupovala náhradní a zapomněli tyto nádoby 
vyprázdnit. Zaměstnanci obce pravidelně kontrolují sběrná místa.
Ing. Yveta Kovalčíková – rada obce schválila sjezd ke kapličce, tak se chci zeptat jaký to mělo důvod, nebo co 
tam má být? 
Ing. Václav Zezulka – nevím. Je to záležitost soukromých subjektů. Majitel pozemku chce zřídit na své 
náklady sjezd z komunikace, který tam v současné době není. 
Ing. Yveta Kovalčíková – rada obce neschválila škole žádost o finance na nákup nového kotle na teplou vodu. 
Proč to nebylo schváleno? Jaké k tomu byly důvody?
Ing. Václav Zezulka – je to po dohodě s panem ředitelem, který má na rezervním fondu dostatek finančních 
prostředků, které použije na tyto účely.
Ing. Yveta Kovalčíková – jak je to se stavem Obecního domu? Kdy  budou opravená okna? 30.03.2017 mělo 
být opraveno všechno.
Ing. Václav Zezulka – ještě jsme žádali, aby vyměnili desku na balkóně, která byla nahrazená betonovou 
deskou, ta je nevyhovující. Jak bude vyměněná, tak budeme pokračovat. Na okna jsme také upozornili, ale 
zatím nebyla provedená předávka po reklamaci.
KS – jak to vypadá s pozemkem na ulici Okrajní, který doposud patří firmě RD Style?
Ing. Václav Zezulka – pozemek je v držení firmy RD Style a nebude převeden z taktických důvodů.
KS – jak vypadá kácení stromů před kostelem?
Ing. Václav Zezulka – probíhá správní řízení.
KS – a nyní rozhoduje obecní úřad? Obecní úřad zastupuje pan starosta?
Ing. Václav Zezulka – ne.
HP – ne. Je to na mě.
KS – vy to paní Plačková budete rozhodovat sama za sebe.
HP – ne sama za sebe, ale za obecní úřad.
RV – chybí mi vaše koncepce dopravní infrastruktury. Jak budete řešit výstavby cest? Tím bych chtěla vyzvat 
zastupitele, aby jednali koncepčně v oblastech ve kterých se koncepčně jedná. Zajímalo by mě kolik z rozpočtu 
uvolníte na systémové řešení v oblasti u školy. Pokud chcete něco zakazovat, nevím, jestli tady pan právník ví 
jestli tady to zastupitelstvo může, ale změňte ÚP, protože tady pořád budete jednat dokola. 
Mgr. Jiří Kubala – změnit ÚP jde, ale náhrady by byly velmi nákladné. To si obec nemůže dovolit.
JŠ – v říjnu jsem prostřednictvím paní Ing. Yvety Kovalčíkové předal dopravní situaci U Paleska. Jsou tam 
výtluky a doposud se nic neděje.
KB – v rámci akce Ukliďme Česko jsme uklidili příkopy podél cesty, ale z časových důvodů ne úplně do konce. 
Dalo by se v rámci Mezinárodního dne dobrovolnictví  19.05.2017 v této akci pokračovat?
Ing. Yveta Kovalčíková – také jsem se účastnila, ale došel nám materiál. Obec by musela poskytnout pytle, 
rukavice a odvoz odpadu.
JS – v roce 2019 mají právo  všechny tříleté děti navštěvovat MŠ a v roce 2020 už i dvouleté a kapacita místní 
MŠ nevyhovuje. Je povinností obce toto zajistit a mě by zajímalo jak to budete řešit?
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Ing. Václav Zezulka – máme metodický materiál, kde jsou popsány tyto povinnosti a musíme to nějak 
analyzovat.
Ing. Marek Folta – vzhledem k tomu, že přibudou v obci další chodníky, tak zvažujeme koupi malotraktoru. 
Ing. Václav Zezulka – dojde k ořezu jmelí na lípách podél cesty na krmelínský kopec a u zdravotního 
střediska.
   
27. Závěr 

19. zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta obce Ing. Václav Zezulka v 19:40 hodin.
Na závěr všem poděkoval za účast.




