
Z á p i s
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Krmelín, konaného dne 31. 10. 2018, 

od 17:00 hodin v Obecním domě 

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 15
(prezenční listiny v příloze tohoto zápisu)
Občané v počtu: 33

Navržený program:
1) Zahájení
2)   Složení slibu členů zastupitelstva obce
3)   Schválení programu ustavujícího zasedání
4)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5)   Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
6)   Schválení způsobu volby a Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
7)   Volba volební komise
8)   Stanovení počtu členů rady obce
9)   Volba starosty obce
10)   Volba místostarosty a dalších členů rady obce
11)   Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
      12) Zřízení finančního a kontrolního výboru
      13) Určení zastupitele pro pořizování Územního plánu obce Krmelín dle § 47 odst. 1 
              stavebního zákona

          14) Diskuze
          15)   Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Krmelín pro volební období 2018-2021 bylo zahájeno v 17:06 hodin 
dosavadní starostkou obce Ing. Yvetou Kovalčíkovou.
Uvedla, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 15 
členů, což je 100% účast, zastupitelstvo obce je schopno se usnášet.

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Ing. Yveta Kovalčíková vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ dosavadní 
starostka obce jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Schválení programu ustavujícího zasedání
Ing. Yveta Kovalčíková seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K programu byl 
vznesen návrh pana Mgr. Jakuba Čmiela.

Mgr. Jakub Čmiel – já navrhuju drobné změny programu. Navrhuju upravit bod č.5, aby byla 
změna jednacího řádu a vypustit bod č. 6, neboť jednací řád zastupitelstva je stále platný z roku
2017 a obsahuje v sobě veškeré náležitosti ustavování obecních orgánů, a tato praxe, jak by byl 
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speciální jednací a volební řád jen pro ustavujícího zastupitelstvo byla na setkání se zástupci 
Ministerstva vnitra v roce 2016, nebo 2017, kde jsem byl osobně přítomen kritizována, protože již 
nemá oporu v zákoně o obcích. 
Ing. Yveta Kovalčíková – nicméně písemně nic nemáme a záznam o této kritice není, takže já bych 
dala hlasovat o protinávrhu pana Mgr. Jakuba Čmiela,- kdo je pro to, abychom změnili bod 
programu dle jeho návrhu?

Hlasování pro změnu programu
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. 
Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. 
Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Lenka Zborovská)
Proti: 2 hlasy (MUDr. Josef Chmelo, Dr. Ing. Jiří Brož MBA)
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Renáta Václavková Ph.D.)
Schváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – ještě bych chtěla navrhnou další změnu programu. Dnes jsem na 
poslední chvíli rozeslala informaci, že bychom měli na zastupitelstvu schválit návrh smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín. Jedná se o to, že to je nyní už jen takové vypořádání 
smlouvy, která byla schválena 13.7.2017, že obec Krmelín se zavázala zaplatit Moravskoslezskému 
kraji částku, kterou bude spolufinancovat kotlíkové dotace. Zastupitelstvo obce rozhodlo v roce 
2017, že každý úspěšný žadatel, který bude žádat o kotlíkové dotace dostane od obce částku 7 500,-
Kč. V první vlně kotlíkové dotace to bylo tak, že po úspěšném přiznání dotace z kraje, přiznanou 
částku 7 500,-Kč museli občané vyřizovat na obci. Ve druhé vlně to je tak, že to vše vyřizuje 
Moravskoslezský kraj a pak obec převede těch 7 500,- Kč za jednotlivou dotaci na kraj. V té 
smlouvě se jedná o 120 000,- Kč. Jak jsem to spočítala, tak je to 16 žadatelů o dotaci. Chtěla bych 
Vás poprosit, jestli bychom to mohli zařadit jako další bod programu, protože hrozí, že v prosinci se 
to nestihne časově vypořádat. To by byla jedna věc, takže bych byla ráda, kdybychom hlasovali o 
tom, aby byla možnost zařadit tento bod do programu. Kdo je pro?

Hlasování k zařazení na program zasedání zastupitelstva obce bod: Smlouva o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Krmelín
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Josef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti:0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – ve čtvrtek jsme měli audit a paní auditorky nás upozornily, že bychom 
měli přeschválit pravomoc rady obce, protože bude nová rada a všechny ty kompetence, které se 
schvalují v prosinci k rozpočtu, tak tím, že je nové zastupitelstvo a nová rady, tak to padá. V mezi 
období od ustavujícího zastupitelstva do prosince by rada obce nemohla schvalovat žádná 
rozpočtová opatření, nebo případné dokumenty, které by byly nutné schválit na zastupitelstvu, 
muselo by se svolat zastupitelstvo. Přiznávám, je to všechno na poslední chvíli. Dnes mne na to 
upozornila paní účetní. Dostali jste 4 body. Zastupitelstvo obce stanovuje: a), b), c), d). Jedná se o 
tyto čtyři body, které měla současná rada obce ve své kompetenci. Můžeme to potom schválit jako 
bod samostatný při radě obce. Chcete nechat na rozmyšlenou, nebo máte k tomu nějaké otázky? 
Ing. Jiří Mácha – já z toho nic nevím.
Ing. Yveta Kovalčíková – takže budeme hlasovat, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program.
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Hlasování k zařazení na program zasedání zastupitelstva obce bod: Schválení pravomoci rady 
obce 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka 
Zborovská)
Proti: 1 hlas (Ing. Jaroslav Tyšer)
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Hlasování ke schválení nového programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Krmelín
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Schválený program:

1)   Zahájení
2)   Složení slibu členů zastupitelstva obce
3)   Schválení programu ustavujícího zasedání
4)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5)   Schválení Jednacího řádu zasedání zastupitelstva obce
6)   Volba volební komise
7)   Stanovení počtu členů rady obce
8)   Volba starosty obce
9)   Volba místostarosty a dalších členů rady obce
10)   Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
      11)   Zřízení finančního a kontrolního výboru
      12) Určení zastupitele pro pořizování Územního plánu obce Krmelín dle § 47 odst. 1 
              stavebního zákona
      13) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Moravskoslezský kraj z rozpočtu obce Krmelín

         14) Schválení kompetencí rady obce
          15)   Diskuze
          15)   Závěr

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Paní Lenka Zborovská navrhla a pana Marka Čmiela a Ing. Yveta Kovalčíková navrhla Ing. Tomáše 
Jalůvku. Zapisovatelkou byly určena paní Ludmila Havránková. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 



4

Hlasování k určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. 
Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., 
Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Marek Čmiel)
Schváleno

5. Schválení Jednacího řádu zasedání zastupitelstva obce

Mgr. Jakub Čmiel – jestli bych k tomu mohl mít úvodní slovo, protože předpokládám, že tím že se 
tento bod změnil, tak budeme jednat no tom dokumentu, který jsem rozesílal já, tak v podstatě to 
nejdůležitější bylo zrušení návrhové komise. To panovala všeobecná shoda se všemi stranami
v posledním volebním období, že je zbytečná. Potom tam došlo k takovým drobným upřesněním. 
Už nevyhotovujeme usnesení zastupitelstva jako dokument, ale jako výpis z usnesení na základě 
doporučení obecního právníka a pak tam je upraveno svolávání výboru a projednávání jejich zápisů, 
protože byla taková trošku díra v jednacím řádě a už jsme se o tom i s bývalým panem starostou 
kolikrát bavili, že by tam bylo třeba stanovit nějaký termín. Potom tam jsou takové drobné formální 
věci, že před zveřejněním je zápis anonymizován vzhledem k GDPR.
Ing. Yveta Kovalčíková – nemá nikdo nic. Nechce někdo učinit nějaký návrh, doplnění. Dobře. 
Přejdeme ke schválení tohoto bodu.

Hlasování ke schválení Jednacího řádu zasedání zastupitelstva obce
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

6. Volba volební komise

Ing. Yveta Kovalčíková – prosím o návrhy na členy volební komise

Volební komise:
Ing. Yveta Kovalčíková navrhla 3 člennou volební komisi. Do volební komise pro volbu starosty, 
místostarosty a členů rady obce byli navrženi:

panem Petrem Máchou byl navržen pan Ing. Marek Folta
panem Mgr. Jakubem Čmielem byl navržen Ing. Jiří Mácha
paní Ing. Yvetou Kovalčíkovou byla navržena paní MUDr. Jana Paličková
Mgr. Jakub Čmiel – navrhuji, aby paní MUDr. Jana Paličková byla předsedkyní volební komise, 
neboť je nejzkušenější.
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Hlasování ke zvolení paní MUDr. Jany Paličkové jako předsedkyní volební komise a členy 
pana Ing. Marka Foltu a pana Ing. Jiřího Máchu
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

7. Stanovení počtu členů rady obce

Ing. Yveta Kovalčíková – tady bych chtěla jen upozornit, že musíme mít maximálně 5 členů rady 
obce. Nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva, což je 15. Takže tím je počet členů 
rady obce 5 a minimální je také pět.

Dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 99 odst. (3) „Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další 
členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 
a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce“. 

Hlasování ke stanovení počtu členů rady obce na 5 členů
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Josef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

8. Volba starosty obce
Ing. Yveta Kovalčíková vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva pan Ing. Tomáš Jalůvka navrhl zvolit do funkce 
starosty obce paní Ing. Yvetu Kovalčíkovou. 

Hlasování k volbě starosty obce
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 1 hlas (Marek Čmiel)
Zdržel se: 2 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková)
Schváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – pokud bych k tomu mohla něco říct, tak bych chtěla touto cestou 
poděkovat všem voličům, kteří mě po celou tu dobu podporovali a nabíjeli energií. Slibuji, že se 
vynasnažím nezklamat jejich důvěru a také chci poděkovat zastupitelům, kteří mě zvolili, kteří ctí 
výsledky voleb a doufám, že spolupráce zastupitelů půjde napříč všemi stranami, neboť programy 
se prolínají, a já věřím, že se budeme snažit se vždy dohodnout, alespoň já budu vstřícná všem, kteří 
přijdou s nějakým návrhem. Všem děkuji.



6

9. Volba místostarosty a dalších členů rady obce
Paní MUDr. Jana Paličkova jako předsedkyně volební komise vyzvala členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: pan Ing. Miloslav 
Kunát navrhl pana Petra Máchu. Pan Ing. Jiří Mácha navrhl zvolit do funkce místostarosty pana 
Mgr. Jakuba Čmiela. Hlasování proběhlo abecedně. Volba začala volením pana Mgr. Jakuba 
Čmiela.

Hlasování k volbě místostarosty obce pana Mgr. Jakuba Čmiela
Pro: 2 hlasů (Lenka Zborovská, Ing. Jiří Mácha)
Proti: 11 hlas (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Ing. Yveta Kovalčíková,)
Zdržel se: 2 hlasy (Marek Čmiel, Mgr. Jakub Čmiel,)
Neschváleno

Hlasování k volbě místostarosty obce pana Petra Máchy
Pro: 10 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková,
Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D.,)
Proti: 1 hlas (Marek Čmiel)
Zdržel se: 4 hlasů (Lenka Zborovská, Mgr. Jakub Čmiel, Petr Mácha, Ing. Jiří Mácha)
Schváleno

Volba členů rady obce
Paní MUDr. Jana Paličková jako předsedkyně volební komise vyzvala členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na členy rady obce
Pan Ing. Marek Folta navrhl: pana Ing. Miloslava Kunáta
Pan Ing. Jiří Mácha navrhl: pana Marka Čmiela
Paní Ing. Renáta Václavková Ph.D. navrhla: pana MUDr. Jozefa Chmela
Paní Mgr. Kateřina Bonito navrhla: pana Ing. Tomáše Jalůvku
Pan Dr. Ing. Jiří Brož navrhl: pana Ing. Marka Foltu

Navrhování kandidáti Ing. Miloslav Kunát, pan Ing. Tomáš Jalůvka a pan MUDr. Jozef Chmelo 
přijali nominaci. Pan Ing. Marek Folta a pan Marek Čmiel nominaci nepřijali.
Hlasování proběhlo abecedně. Volba začala volením pana MUDr. Jozefa Chmela.

Hlasování k volbě radního obce - pan MUDr. Jozef Chmelo
Pro: 10 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš 
Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer,
Ing. Renáta Václavková Ph.D., Petr Mácha,)
Proti: 4 hlasy (Marek Čmiel, Lenka Zborovská, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Jiří Mácha)
Zdržel se: 1 hlas (MUDr. Jozef Chmelo)
Schváleno
Hlasování k volbě radního obce - pan Ing. Tomáš Jalůvka
Pro: 10 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Ing. Marek Folta, MUDr. Jozef 
Chmelo Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer,
Ing. Renáta Václavková Ph.D., Petr Mácha,)
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Proti: 4 hlasy (Marek Čmiel, Lenka Zborovská, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Jiří Mácha)
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Tomáš Jalůvka)
Schváleno

Hlasování k volbě radního obce - pan Ing. Miloslav Kunát
Pro: 11 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Ing. Marek Folta, MUDr. Jozef 
Chmelo Ing. Yveta Kovalčíková, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Petr Mácha, Ing. Jiří Mácha)
Proti: 3 hlasy (Marek Čmiel, Lenka Zborovská, Mgr. Jakub Čmiel,)
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Miloslav Kunát,)
Schváleno

Výsledek hlasování:
Pan MUDr. Jozef Chmelo Pro: 10 hlasů - schváleno
Pan Ing. Tomáš Jalůvka Pro: 10 hlasů - schváleno
Pan Ing. Miloslav Kunát Pro: 11 hlasů - schváleno

MUDr. Jana Paličková – dalšími členy rady obce jsou ze zákona paní starostka Ing. Yveta 
Kovalčíková a pan místostarosta Petr Mácha.

10. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích)

Ing. Yveta Kovalčíková - v současné době uvolněnou funkci vykonává starosta obce. Má někdo 
nějaký návrh?

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Ing. Yveta Kovalčíková – budeme hlasovat o dlouhodobě uvolněném členu zastupitelstva obce, a 
to o starostovi obce.

Hlasování k určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, 
Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka 
Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Yveta Kovalčíková)
Schváleno

11. Zřízení finančního a kontrolního výboru

Ing. Yveta Kovalčíková – finanční a kontrolní výbor musí být zřízen ze zákona. Nyní bychom měli 
určit počet členů finančního a kontrolního výboru. Opět musí být lichý. Já navrhuji počet členů 
finančního výboru 5. Kontrolního výboru také 5. Má někdo nějaký jiný návrh?
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Mgr. Jakub Čmiel – já mám protinávrh. Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu je zastoupeno 6 
politických stran, výbory sice ze zákona musí mít lichý počet členů, přesto navrhuji navýšení na
počet 7. Sice máme po každém zástupci z každé strany, ale nevidím důvod, proč by ten sedmý 
nemohl být dovolen na příštím zasedání zastupitelstva. Současně bych řekl, že vzhledem k tomu,
jak se ke mě dostaly ty návrhy od paní starostky, tak to finančně obec nijak nezatíží, protože většina 
těch nominantů jsou nečlenové zastupitelstva, tudíž funkci vykonávají bez nároku na odměnu. Já 
bych v tom neviděl problém, a naopak otevřít obecní orgány co nejvíc občanům si myslím je víc 
než prospěšné.
Petr Mácha – já bych to nenavrhoval nyní na sedm, ale v případě, že bude zájem těch lidí pracovat,
tak bychom to navrhli na příštím zastupitelstvu v prosinci.
Mgr. Jakub Čmiel – ten zájem už je teď. Ten zájem je už u šesti lidí. A proto jednoho z nich na 
dva měsíce vyřadíme? Koho?
Petr Mácha – Proč ne?
Mgr. Jakub Čmiel – koho? Ptám se koho?
Petr Mácha – budou určitě nominační návrhy a můžeme o tom hlasovat.
Mgr. Jakub Čmiel – takže od teď to bude stranická nominace.
MUDr. Jozef Chmelo – já bych navrhoval, že nejdříve si vyslechneme nominační návrhy a pak se 
rozhodneme.
Mgr. Jakub Čmiel – nejdřív musí být stanovený počet.
MUDr. Jozef Chmelo – dobře.
Ing. Yveta Kovalčíková – kdo je pro protinávrh Mgr. Jakuba Čmiela?

Hlasování pro protinávrh
Pro: 4 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Lenka Zborovská, Ing. Jiří Mácha)
Proti: 9 hlasů hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 
Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. 
Yveta Kovalčíková,)
Zdržel se: 2 hlas (Ing. Marek Folta, Ing. Renáta Václavková Ph.D.)
Schváleno

Hlasování pro počet 5 členů finančního a kontrolního výboru 
Pro: 11 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Renáta Václavková Ph.D.)
Proti: 3 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Jiří Mácha)
Zdržel se: 1 hlas (Lenka Zborovská)
Schváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – nyní bude volba předsedy finančního výboru. Návrh na předsedu 
finančního výboru je Dr. Ing. Jiří Brož MBA. Má někdo ještě nějaký jiný návrh. 

Pan Dr. Ing. Jiří Brož MBA přijal nominaci na předsedu finančního výboru.

Hlasování k volbě předsedy finančního výboru
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 
Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, 
Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka 
Zborovská)
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Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Dr. Ing. Jiří Brož MBA)
Schváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – dále je to volba předsedy kontrolního výboru. Navržen je pan Mgr. 
Jakub Čmiel jako předseda kontrolního výboru. Má někdo nějaký jiný návrh?

Pan Mgr. Jakub Čmiel přijal nominaci na předsedu kontrolního výboru.

Hlasování k volbě předsedy kontrolního výboru
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Marek Čmiel, 
Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří 
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., 
Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Jakub Čmiel)
Schváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – nyní vám přečtu návrhy kandidátů na členy finančního výboru.

Návrh:
Ing. Alena Zezulková
Ing. Eva Staňková
Jarmila Sýkorová
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Bc. Tomáš Kubaň
Jakub Suchánek

Ing. Yveta Kovalčíková – to jsou návrhy na členy finančního výboru s tím, že předsedou 
finančního výboru je pan Dr. Ing. Jiří Brož MBA. A strana lidová navrhuje ještě členku Ing. Evu 
Staňkovou. Budeme hlasovat? Budeme hlasovat podle abecedy.
Petr Mácha – nemusíme podle abecedy, ale můžeme podle návrhu.
Mgr. Jakub Čmiel – a jak byly tedy návrhy doručeny na obecní úřad?
Petr Mácha – tak můžeme třeba podle chronologického seznamu.
Ing. Yveta Kovalčíková – bude to podle abecedy. První je pan Bc. Tomáš Kubaň.
Ing. Miloslav Kunát – neměli bychom se třeba, že strany, které tam mají navržené dva lidi, že 
jednoho stáhnou a počkají do toho příštího zastupitelova, protože tak budeme hlasovat o každém a 
víme třeba něco o panu Bc. Tomáši Kubaňovi? Já třeba nic.
Ing. Yveta Kovalčíková – je tady pan Bc. Tomáš Kubaň?
Filip Zborovský – ne pan Bc. Tomáš Kubaň je doma, neboť je nemocen.
Ing. Yveta Kovalčíková – já bych navrhovala, aby KDU ČSL ustoupilo od druhého člena 
z finančního výboru, jestli by to šlo, vzhledem k tomu, že tam mají předsedu.
Zdeněk Šindel – jestli je to dotaz na mě, tak já bych se zeptal Ing. Evy Staňkové, jestli by se 
představila a jestli by s tím souhlasila, že bychom stáhli tento návrh. Ono je to někdy těžko.
Ing. Yveta Kovalčíková – já jen chci říct, že navrhovat mohou členové zastupitelstva. Zmocni 
nějakého tvého zastupitele.
Dr. Ing. Jiří Brož MBA, – budeme hlasovat o každém zvlášť. Paní Ing. Eva Staňková je tu, pan 
Bc. Tomáš Kubaň není přítomen.
Ing. Yveta Kovalčíková – tak tedy hlasujeme.
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Hlasování k volbě člena finančního výboru – Bc. Tomáš Kubaň
Pro: 2 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel)
Proti: 11 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr., Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. 
Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha)
Neschváleno

Ing. Yveta Kovalčíková – další v pořadí je paní Ing. Eva Staňková. Mohu Vás poprosit, zda byste 
se nám představila, když tu jste.
Ing. Eva Staňková – dobrý večer. Nevím, jak se představit. Jsem zde od roku 1989. Přistěhovala 
jsem se zde za svým manželem.

Hlasování k volbě člena finančního výboru – Ing. Eva Staňková
Pro: 2 hlasy (Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jana Paličková)
Proti: 9 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Josef Chmelo, Ing. Tomáš 
Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka 
Zborovská)
Zdržel se: 4 hlasy (Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Marek Folta)
Neschváleno

Hlasování k volbě člena finančního výboru – Jarmila Sýkorová
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr., Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Hlasování k volbě člena finančního výboru – Jakub Suchánek
Pro: 13 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr., Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, 
MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha)
Schváleno

Hlasování k volbě člena finančního výboru – Ing. Renáta Václavková
Pro: 13 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D.,)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Jiří Mácha, Lenka Zborovská)
Schváleno

Hlasování k volbě člena finančního výboru – Ing. Alena Zezulková
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
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Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Složení finančního výboru:
Dr. Ing. Jiří Brož MBA - předseda
Jarmila Sýkorová - členka
Jakub Suchánek - člen
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.- členka
Ing. Alena Zezulková – členka

Ing. Yveta Kovalčíková – nyní přistoupíme k volbě kontrolního výboru. Opět budeme hlasovat 
podle abecedy. 

Návrh:
Ing. Jaroslav Tyšer
Ing. Tomáš Stoszek
Bc. Kamila Stankovičová
Marek Čmiel
Ing. Hana Hrabovská

Hlasování k volbě člena kontrolního výboru výboru – Marek Čmiel
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková,
Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 1 hlas (Ing. Tomáš Jalůvka)
Zdržel se: 2 hlasy (Marek Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková)
Schváleno

Hlasování k volbě člena kontrolního výboru výboru – Ing. Hana Hrabovská
Pro: 4 (Lenka Zborovská, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Jiří Mácha)
Proti: 7 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Tomáš 
Jalůvka, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer,)
Zdržel se: 4 hlasy (Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Renáta Václavková Ph.D.,
Ing. Marek Folta)
Neschváleno

Hlasování k volbě člena kontrolního výboru výboru – Bc. Kamila Stankovičová
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Marek Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková)
Proti: 3 hlasy (Lenka Zborovská, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Jiří Mácha)
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno
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Hlasování k volbě člena kontrolního výboru – Ing. Tomáš Stoszek
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., 
Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Jiří Mácha)
Schváleno

Hlasování k volbě člena kontrolního výboru – Ing. Jaroslav Tyšer
Pro: 13 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav 
Kunát, Petr Mácha, Ing. Jiří Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Renáta Václavková Ph.D.,)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Jaroslav Tyšer, Lenka Zborovská)
Schváleno

Složení kontrolního výboru:
Mgr. Jakub Čmiel - předseda
Marek Čmiel - člen
Bc. Kamila Stankovičová - členka
Ing. Tomáš Stoszek - člen
Ing. Jaroslav Tyšer – člen

12. Určení zastupitele pro pořizování Územního plánu obce Krmelín dle § 47 odst. 1               
stavebního zákona

Ing. Yveta Kovalčíková – v současné době zpracováváme nový územní plán, který je stále v běhu a 
je potřeba, aby nějaký byl stanoven styčný důstojník, který bude komunikovat za obec 
s pořizovatelem územního plánu. Zpravidla to bývá starosta obce. V minulém období jsem byla 
zvolena, abych zastupovala při jednáních k Územnímu plánu. Má někdo nějaký jiný návrh, kdo by 
měl zastupovat obec vzhledem k Územnímu plánu? Nikdo. Dám tedy hlasovat.

Hlasování k určení Ing. Yvety Kovalčíkové jako zastupitele pro pořizování Územního plánu 
obce Krmelín dle § 47 odst. 1 stavebního zákona
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, 
Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka 
Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Yveta Kovalčíková)
Schváleno

13. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Moravskoslezský kraj z rozpočtu obce Krmelín

Ing. Yveta Kovalčíková – na začátku zasedání jsem se o tomto bodu již zmínila. Má ještě někdo 
nějaké dotazy? Je to již i z minulého zasedání zastupitelstva obce a zastupitelé ví o co jde. Můžeme 
hlasovat?
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Hlasování o návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Moravskoslezský kraj z rozpočtu obce 
Krmelín
Pro: 15 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Mgr. Jakub 
Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, 
Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

14. Schválení kompetencí rady obce

Ing. Yveta Kovalčíková – připomínám, že v prosinci, když budeme schvalovat nový rozpočet, tak
budeme znovu tady tyto body schvalovat. Tak může být návrh na nějaké změny. Budeme hlasovat o:

Zastupitelstvo obce stanovuje:
V souladu s §102, od. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Obecní zřízení ve znění pozdějších 
předpisů v kompetenci rady obce Krmelín provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 daňové příjmy, třídy 2 nedaňové příjmy a třídy 3 
kapitálové příjmy – neomezeně.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 přijaté dotace včetně zapojení účelových dotací do 
výdajové části rozpočtu – neomezeně
c) výdaje třídy5 běžné výdaje a třída 6 kapitálové výdaje do výše 500 000,-Kč v rámci jednoho 
závazného ukazatele v rámci jednoho rozpočtového opatření 
d) financování tř. 8 ve výši 1 000 000,-Kč

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovených radě. Právo 
na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření radou obce. Rozpis 
schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2000 Sb. je 
v kompetenci účetní obce.

Mgr. Jakub Čmiel – tohle usnesení je naprosto standartní. Předkládá se každý rok a já si nepamatuji, 
že bych ho někdy podpořil za těch osm let, co jsem v zastupitelstvu, protože mi dodnes a já tedy 
prosím nové vedení, aby mi vyargumentovalo ty částky. Proč by výdaje ať už tř.5, nebo tř.6 v rámci 
jednoho rozpočtového opatření, proč by rada měla být zmocněna do výše 500 000,-Kč a v rámci 
financování, což znamená zapojení mimo rozpočtových prostředků, které leží na účtu do výše
1 000 000,-Kč
Ing. Yveta Kovalčíková – jen přejímáme z minula.
Mgr. Jakub Čmiel – ani tehdy jsem to nepodporoval, a to jsem byl ve vedení obce. Proto by mě 
docela zajímalo, proč zrovna tady tyto částky, když vlastně toto usnesení se týká pouze dvou 
měsíců tohoto roku.
Ing. Yveta Kovalčíková – teď tady byla nějaká shoda, ale pokud máš nějaký návrh na jiné částky?
Mgr. Jakub Čmiel – já osobně bych navrhoval c) a d) vyškrtnout a pokud jde o zastupitelstvo obce 
si vyhrazuje, tak to je také věc, kterou jsem načal možná již v předminulém předvolebním období. 
Ten rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce. 
Já znova zopakuji svůj argument, který bohužel byl vždy v menšině. Účetní obce je zodpovědná do 
výše tuším tři a půl násobků svého platu vzhledem k zákoníků práce. Měl by tam být někdo 
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zodpovědný. Někdo z politického vedení obce, kdo je zodpovědný celým svým majetkem. 
Ing. Yveta Kovalčíková – takže navrhuješ protinávrh?
Mgr. Jakub Čmiel – já hlavně chci vyvolat diskuzi, neboť jsme na zastupitelstvu a já 
předpokládám, že máte názor vážení kolegové.
Ing. Yveta Kovalčíková – má někdo něco k tomu? Já opět říkám, že tohle se schvaluje na dva 
měsíce. Já nepředpokládám, že budeme převádět nějaké milióny během dvou měsíců.
Mgr. Jakub Čmiel – právě proto se ptám, jestliže to je na dva měsíce, tak proč je tam financování 
jeden milión korun?
Ing. Yveta Kovalčíková – protože jsme to převzali z minula. Bylo nám to ve čtvrtek doporučeno 
na auditu, že bychom to měli znovu schválit.
Mgr. Jakub Čmiel – tam nebyly určeny konkrétní částky, tam šlo pouze o ten mechanismus, a to 
moc dobře oba dva víme, proto já očekávám nějakou argumentaci.
Petr Mácha – proto byly ty částky předneseny dle minulého návrhu a nespecifikovaly se nižší.
Mgr. Jakub Čmiel – jestliže to je na jednu šestinu roku, neměly by být tedy ve výši jedné šestiny 
té částky?
Petr Mácha – můžou být. A co když nastane vyšší výdaj, který bude muset být. Budeme svolávat 
zastupitelstvo?
Mgr. Jakub Čmiel – ono samozřejmě ho budeme svolávat v prosinci vzhledem k rozpočtu a já 
momentálně nevidím žádný nějaký nečekaný výdaj ve výši 1 000 000,-Kč nyní v rámci listopadu. 
To by se opravdu muselo stát něco nečekaného.
Ing. Yveta Kovalčíková – tak potom nevidím důvod, proč bychom to nemohli schválit.
Mgr. Jakub Čmiel – a současně se chci zeptat, zda trváte na tom, aby to bylo v kompetenci účetní. 
Samozřejmě ta účetní to bude dělat tu rozpočtovou skladbu, to třídění, to je jasné, ale měl by za to 
zodpovídat nějaký zastupitel. Ideální je samozřejmě starosta obce. Je nějaký argument proti tomu?
Petr Mácha – aby starosta obce zodpovídal svým majetkem za práci účetní?
Mgr. Jakub Čmiel – ale za to zodpovídáme my všichni zastupitelé. Za svá rozhodnutí ve vedení 
obce. Tady jde o to, že my opravdu zmocňujeme účetní dle mého názoru k něčemu, co jí nenáleží. 
Ona může učinit škodu a nyní si vymýšlím ve výši 150 000,-Kč, ale vzhledem k tomu, že všichni 
víme, jaký je její plat.
Ing. Tomáš Jalůvka – Jakube, nechci se tě dotknout, ale tady se jedná o rozpis toho rozpočtu.
Mgr. Jakub Čmiel – jasně, ale ten rozpis nemusí sedět se schválením.
MUDr. Jozef Chmelo – nic méně pan Mgr. Jakub Čmiel, má právo na to podat protinávrh. Pojďme 
hlasovat, jestli souhlasíme s jeho protinávrhem.
Petr Mácha – jak tedy zní jeho protinávrh přesně.
Mgr. Jakub Čmiel – můj návrh je vyškrtnout v prvním odstavci písmeno c) a d) a v odstavci tři té 
druhé části nahradit slovo účetní obce slovem starosta obce, nebo někdo jiný.
Ing. Yveta Kovalčíková – já, jestli mohu poprosit, tak za mě bych navrhovala do příštího 
zastupitelstva připravit nějaké nové kompetence s tím, že se tím budeme zabývat. Dnes tady ani 
nemáme paní účetní, takže já bych navrhovala to schválit tak, jak to je dnes a na prosincovém 
zasedání připravit, může se tím zabývat finanční výbor.
Mgr. Jakub Čmiel – a předloženo to bylo před dvěma hodinami v podstatě, takže ten časový 
deficit rozhodně není na mé straně.
Ing. Yveta Kovalčíková – já to chápu. Pokud je protinávrh, tak jak by měl znít?
Mgr. Jakub Čmiel – tak jak jsem to řekl.
Ing. Yveta Kovalčíková – kdo je pro protinávrh?

Hlasování o protinávrhu pana Mgr. Jakuba Čmiela - vyškrtnout v prvním odstavci písmeno 
c) a d) a v odstavci tři té druhé části nahradit slovo účetní obce slovem starosta obce
Pro: 1 hlas (Mgr. Jakub Čmiel)
Proti: 10 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Marek 
Folta, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Yveta 
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Kovalčíková, Ing. Jaroslav Tyšer,)
Zdržel se: 4 hlasy (Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská, Marek Čmiel, Ing. Jiří 
Mácha)
Neschváleno

Mgr. Jakub Čmiel – já jsem zvyklý, že jsem sám při tomto hlasování, už tři volební období

Hlasování o návrhu:
V souladu s §102, od. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Obecní zřízení ve znění 
pozdějších předpisů v kompetenci rady obce Krmelín provádění rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 daňové příjmy, třídy 2 nedaňové příjmy a 
třídy 3 kapitálové příjmy – neomezeně.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 přijaté dotace včetně zapojení účelových 
dotací do výdajové části rozpočtu – neomezeně
c) výdaje třídy5 běžné výdaje a třída 6 kapitálové výdaje do výše 500 000,-Kč v rámci jednoho 
závazného ukazatele v rámci jednoho rozpočtového opatření 
d) financování tř. 8 ve výši 1 000 000,-Kč

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovených radě. 
Právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření radou 
obce. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2000 Sb. je v kompetenci účetní obce.

Pro: 8 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav 
Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Renáta Václavková
Ph.D.)
Proti: 1 hlas ( Mgr. Jakub Čmiel)
Zdržel se: 6 hlasů (Lenka Zborovská, Marek Čmiel, Ing. Jiří Mácha, Ing. Marek Folta, Ing. 
Jaroslav Tyšer, Dr. Ing. Jiří Brož MBA,)
Schváleno

15. Diskuze
Ing. Yveta Kovalčíková – chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se uspořádaly 
obecní slavnosti ke 100 výročí založení republiky a výstava, která probíhala v hasičské zbrojnici, 
kde měly spolky představen průběh svého působení. Nemohu říci 100 let, neboť některé spolky 
nemají 100 let. Tím bych chtěla všem poděkovat, a to ať je od kulturní komise, kde prvotní návrh 
vzniknul, až po pomocníky. Mladé kluky z házené, kteří uklízeli v konečné fázi. Nechci na nikoho 
zapomenout. Jsou to vlastně všichni. Škola, školka, všechny spolky, různí dobrovolníci. Za mě 
mockrát děkuji. Myslím, že se to povedlo. Nějaké mouchy určitě byly, ale vychytáme do příště. 
Děkuji a dávám slovo diskuzi. Má někdo něco ze zastupitelů?
Mgr. Jakub Čmiel – já bych se chtěl zeptat vzhledem k novému uspořádání tady v zastupitelstvu. I   
v rámci povolebních jednání jsem se vždycky ptal, zda bude nějaké programové prohlášení. Dnes 
žádné programové prohlášení představeno nebylo. Bude představeno nějaké programové 
prohlášení? Ačkoliv jsem jednal s ODS, tak s nestraníky, ale mi z toho vyplynulo, že zrovna tady 
tyto dvě strany, které tady dnes spolu spolupracují mají programové rozpory, aspoň sami to tvrdí, 
nebo tvrdili po volbách. Takže se ptám bude nějaké programové prohlášení?
Ing. Yveta Kovalčíková - programové prohlášení jako takové nebude, nicméně my máme 
programovou schodu. My jsme si vyjasnili některé body programu, které nebyly úplně jasné a já 
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bych to neviděla jako problém zveřejnit.
Mgr. Jakub Čmiel – dobře. Já bych se v tuto chvíli chtěl zeptat konkrétně na tři věci. Chtěl bych se
zeptat na postoj nového vedení obce ke kauze Kelabit, protože tam ten rozpor byl zjevný, protože 
zástupci nestraníku v minulém volebním období často nepodporovali usnesení navrhovaná bývalým 
vedením, takže se chci zeptat jaká bude politika nového vedení ke Kelabitu.
Ing. Yveta Kovalčíková – zrovna tenhle bod byl na programu, protože to byl bod, který nebyl 
úplně jasný a my jsme se dohodli, že budeme bojovat proti oběma firmám, které chtějí postavit 
v průmyslové zóně nějaké haly. To znamená i Mega Sun Property i Kelabit.
Mgr. Jakub Čmiel – děkuji. To je jedna věc a druhá věc je, že bych chtěl znát názor nového vedení 
na realizaci hřiště u školy. Existuje na tom shoda?
Ing. Jaroslav Tyšer – existuje shoda na tom, že uděláme všechno pro to, aby hřiště ať už v nějaké
minimální konfiguraci vzniklo co nejdřív.
Mgr. Jakub Čmiel – můžu se zeptat co je minimální konfigurace. Máme totiž projekt na stavebním 
řízení, takže by mne zajímalo, zda v této formě, menší, co tam ubyde atd.
Ing. Yveta Kovalčíková – já myslím Jakube, že nyní to není na pořadu dne. My jsme se shodli, že 
hřiště chceme a že budeme dělat všechno pro to, aby tam bylo. V případě, že budou nějaké dotace, 
tak budeme o ně samozřejmě usilovat, ale o konkrétní podobě hřiště jsme ještě nemluvili.
Ing. Jaroslav Tyšer – nemáme rozpočet ještě, takže nemůžeme říct na co budeme mít a na co ne. 
Takže jak uvidíme rozpočet, až budeme mít schválený projekt, tak můžeme potom diskutovat o 
tom, jestli obec má na to, aby to postavila v té úplné konfiguraci jaká je dnes v projektu a nebo 
uděláme nějaké ústupky, že třeba něco vypustíme. Nicméně shoda je na tom, že hřiště by mělo být 
co nejdřív.
Mgr. Jakub Čmiel – úplná konfigurace vlastně není ani to, co je předloženo na stavebním řízení. 
Plná konfigurace byl návrh ODS včetně nové budovy družiny, ale já to chápu tak, že v tuto chvíli na 
tom nemáte shodu v programu.
Lenka Zborovská – já jestli můžu vstoupit.
Ing. Yveta Kovalčíková – máme shodu.
Mgr. Jakub Čmiel – nemáte. V konkrétní podobě nemáte
Lenka Zborovská – myslíš si, že není pravda, že na to nejsou peníze, když v rozpočtu bylo 
schváleno 6 000 000,-Kč.
Ing. Jaroslav Tyšer – řekl někdo, že na to nejsou peníze?
Lenka Zborovská – ty jsi říkal, že nevíte, jestli na to budou peníze.
Ing. Jaroslav Tyšer – může to stát 8 000 000,-Kč
MUDr. Jozef Chmelo – jestli mohu. My programovou shodu máme, ale řešení vyplyne až ze 
vzájemné diskuze.
Ing. Jaroslav Tyšer – shoda je na tom, že hřiště chceme postavit.
Mgr. Jakub Čmiel – a třetí věc je. Chtěl bych se zeptat na jednu z programových priorit ODS, a to 
je nová budova mateřské školy, jestli teda na této věci existuje programová shoda, zda to opravdu 
bude i prioritní investice tohoto volebního období.
Ing. Yveta Kovalčíková – máme v programu projektovou dokumentaci a shodli jsme se na tom, že 
provedeme analýzu, jestli je tenhle projekt reálný, jestli je to potřeba a pokud ano, tak je shoda na  
tom, aby nová školka byla postavena, ale je to v podstatě předmětem analýzy, což jsme plánovali 
jako součást našeho volebního programu. Nebylo dané, že budeme stavět školku, ale je potřeba o 
tom mluvit, protože se rozrůstáme a školka, která je v současné době nevyhovující. Nevyhovují 
prostory, takže v tomhle je také shoda. Je to zase na základě nějaké analýzy.
Mgr. Jakub Čmiel – děkuji.
Ing. Jiří Mácha – to mě zajímá, protože jsem tady nováček. To znamená, že stará školka zůstane, 
nová školka by se vybudovala a využití té staré školky bude jaké, neboť nevím.
Ing. Yveta Kovalčíková – využití té staré budovy školky by bylo přebudování na seniorské byty. 
Je tam bezbariérový přístup, je to v centru obce.
Mgr. Jakub Čmiel – jsou tam schody, které se nesmí používat vzhledem k bezpečnosti.
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Ing. Marek Folta – já si myslím, že je úplně zbytečné se zabývat tímto tématem. Protože my jsme 
se shodli, že se vypracuje studie proveditelnosti a pak se bude jednat dál. Stejně tady k tomu bodu 
bude víceméně jednat zastupitelstvo.
Mgr. Jakub Čmiel – tady šlo o to, zda tady prezentujete nějaké programové priority tady na tyto 
čtyři roky. Dokonce i to minulé vedení před čtyřmi lety, které jsem tady kritizoval, tak nějaký
seznam investic dokonce rozdělené na jednotlivé roky tady předložilo. A vy jste byl součásti pane 
Folto.
Ing. Marek Folta – ano.
Mgr. Jakub Čmiel – takže očekávám, že něco podobného dostaneme tady.
Ing. Yveta Kovalčíková – pro nás bylo prioritou, abychom se spojili v boji proti halám, náves a 
v podstatě další body programu jsou totožné, nebo skoro totožné.
Petr Mácha – oprava silnic, chodníků, modernizace zařízení obce atd..
Lenka Zborovská – jestli se ještě můžu zeptat. Jak jste se shodli na odkupu kaple a pořízení 
smuteční síně, protože tam o tom byly spory.
Ing. Marek Folta – o tom jsme nemluvili.
Petr Mácha – to jsme neměli v programu. V našem programu.
Lenka Zborovská – ale byly rozpory mezi vámi.
Petr Mácha – v našem programu byla pouze modernizace hřbitova, a to uvidíme, jak to bude.
Mgr. Jakub Čmiel – v tom případě by bylo vhodné tady říct, protože odkup té kaple byl 
naplánován, pokud se nemýlím paní starostko na leden příštího roku, což je za tři měsíce.
Lenka Zborovská – tam hoří celkem ten termín.
Ing. Yveta Kovalčíková – já myslím, že to bylo…
Mgr. Jakub Čmiel – vzhledem k tomu, že to je částka za několik set tisíc, tak si myslím, že 
bychom to měli vědět.
Ing. Yveta Kovalčíková – nyní si myslím, že to není dnes na pořadu dne, ale předpokládám, že 
minulé zastupitelstvo schválilo vůli převzít tuhle kapli, takže já budu také hlasovat pro.
Dr. Ing. Jiří Brož MBA – vůbec obecně paní starostko pardon, existuje nějaký investiční program, 
nebo to se sázelo ty akce bez ohledu. Je nějaký výhled, co by se mělo v následujících letech dělat?
Ing. Yveta Kovalčíková – máme výhled na dva roky a nyní se zpracovává nová strategie obce.
Dr. Ing. Jiří Brož MBA. – připravuje se teda.
Ing. Yveta Kovalčíková – je v konečné fázi.
Ing. Renáta Václavková Ph.D. – já bych možná k tomu také doplnila. V podstatě tady ten 
investiční plán, nechceme jej nazývat investičním plánem, protože by to měly být i měkké věci, to 
znamená nejen investice, ale všechno by to měl zastřešovat strategický dokument, který si vlastně 
zastupitelstvo, minulé vedení schválilo, že by chtěli mít takovýto dokument, který bude zastřešovat 
všechny priority obce napříč politickým spektrem. Vychází to z nějaké analýzy, z nějakého 
zjišťování, z nějakých kulatých stolů ze zjišťování potřeb občanů a v podstatě my jsme ve fázi, kdy 
jsme měli veřejné projednávání s občany. Tam jsme zachytili další poznatky a náměty občanů. 
Komise, která byla v minulém vedení nějakým způsobem schválena. Byla taková pracovní komise, 
která se k tomu setkávala, tak ta se bude nyní v listopadu…
Dr. Ing. Jiří Brož MBA. – promiň, já tě přeruším. To jsou jen obecné řeči. To jsou jen přání, nebo 
to vychází z nějakých reálných finančních možnosti obce?
Ing. Renáta Václavková Ph.D. – teď jsme ve fází, kdy je to součet všech přání, dejme tomu, 
řekněme tak a v listopadu začneme plánovat takzvaný akční plán, který už bude vycházet s reálných 
možností a v prosinci bude představen na zastupitelstvu ke schválení.
Dr. Ing. Jiří Brož MBA. – ať si tady nenaplánujeme investici za miliardu.
Ing. Renáta Václavková Ph.D.– určitě potřeb je neskutečně mnoho a my musíme to dát do toho 
reálného stavu. Ty reálné možnosti.
Ing. Miloslav Kunát – jeden z prvních úkolů je rozpočet na rok 2019 a tam určitě musí být 
investiční akce. Pokud chceme schválit rozpočet do konce roku, tak v listopadu musíme vědět, co 
chceme příští rok postavit a co jme reálné.
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MUDr. Jozef Chmelo – já za sebe řeknu, děkuji za zvolení radního. Budu se snažit tak, jak 
přistupuji k pacientům zodpovědně, tak budu vystupovat i v rámci obce. Ještě to neznám, ale vidím, 
že diskuze je tady bohatá. V první řadě si myslím, že obci je třeba sloužit. Já vám všem tady děkuji.
Ing. Tomáš Jalůvka – já chci tady také poděkovat za projevenou důvěru a doufám, že když 
budeme táhnout všichni za jeden provaz, tak to potáhneme tím správným směrem a že omezíme ty 
hádky, které kdysi byly a proti kterým jsme se všichni snažili bojovat. 
LA – vážení.
MUDr. Jozef Chmelo – můžete sedět paní LA.
LA – pane doktore já ráda stojím. Já mám takovou tu svoji míru, tak já se ráda dívám tak nějak na 
vás, ať vás mám všechny v obraze. Vážení, já se skláním před vašimi plány, ale když dovolíte, tak 
já se vrátím k současnosti. Vrátím se k volbám, jak to vidím já. Mě na kandidátkách zaujali nejen 
členové, kteří chtějí do zastupitelstva obce, ale mě se líbily i volební programy. Byly zajímavé a ze 
všech nejvíc se mi líbil volební program KDU ČSL a víte proč? U každého kandidáta byla jeho
vize, čím konkrétně by chtěl pro tu obec to, aby se v ní žilo lépe. Já vysoce hodnotím návrh třeba 
pana profesora Staňka, který chce zviditelnit dominantu obce, a to je Krmelínský kopec. Líbí se mi 
přístup paní učitelky F, která chce pomoct skautům dobudovat tu jejich klubovnu. Líbí se mi i vize 
tady přítomného Jirky Brože. On je věcný. Věřím, že bude obrovským přínosem pro zastupitelstvo. 
Paní doktorky Jany Paličkové. To jsou prosím konkrétní případy toho, co by v té naši obci mělo 
být. Jinak i u ostatních stran jsem měla dojem, že se zúročily výsledky průzkumu, to znamená ty 
dotazníky, které vypisovali naši občané a které se potom jednoznačně na 27. zastupitelstvu nám
všem přítomným přednesly. Vrátím se, ale k úžasným akcím, které jsou v naši obci. Které byly, a to 
byl den otevřených dveří Základní školy. To bylo právě v ten den. Kdy byla obecní slavnost. 
Obdivovali jsme, s jakou pečlivosti byly třídy opravdu vším, co se tam dělo dávno, dávno až do 
roku 1932 vybaveny a věřte bylo to i úsměvné, jak jsme se dívali na sebe my, kterým tenkrát bylo 
v roce 1949 šest let. Ale i to je historie a ta patří k životu, ale co vidím úžasné to byla výstava 
v hasičárně. Já jsem tam byla třikrát. Jednou normálně a dvakrát s lupou, abych si opravdu detailně 
prohlédla ty úžasné zápisy v kronikách. To nebyla jenom ta věcnost, to bylo i nádherné písmo těch 
všech, kteří do těch kronik psali. Já vám řeknu, že my se od těch předků musíme mnohému naučit a 
ti byli neuvěřitelní. Ti měli tak úžasně volené věty. Věty holé, věty rozvité a využívali té překrásné 
košatosti našeho českého jazyka a teď vám řeknu, co mě úplně šokovalo. Nedávno jsem měla 
možnost na návštěvě se podívat na facebook. Já jsem toto zařízení neměla, nemám a mít nebudu. 
Ale to, co jsem se tam dočetla. Já jsem nevěděla, jestli to na mě nepřipravili, protože jsem 
nalistovala dozadu a když jsem si uvědomila, že u mnohých těch pisatelů znám jejich otce, matku a 
u některých i prarodiče, že některá ta jména v současné době zdobí i akademický titul, tak se na mě 
nezlobte, ale ti lidé u mě ztratili důstojnost a já prosím všechny ty, kdo ten facebook používají 
vyjadřujte se hezkou češtinou a když nevíte jak, tek si přečtěte knížky Ladislava Vančury, spisy 
pana Karla Čapka. Tam uvidíte i návod, jak má diskuze vypadat a věřte všechno se dá vyjádřit a vše 
se dá vyřešit, ale prosím slušně. Jsme rodiče, jsme prarodiče. Jak chceme vychovávat děti a 
vnoučata, když jsme sami jiní, než chceme a všecko věřte se dá úplně jinak upravit. |S každým se dá 
hezky vyjít. Používejte slova děkuji a prosím a když něco uděláte špatně, tak mějte tu odvahu o tom 
mluvit a omluvte se. A když si myslíte, že na to momentálně nemáte čas a že byste na to 
momentálně potřebovali třeba vypít kalíšek, tak vás všechny zvu na náš 15. ročník jarmarku, který 
se koná v sobotu 3. listopadu na Benátkách. Garantuji vám, že tam bude celý nápojový lístek 
teplých i studených nápojů. Budete tam mít možnost dívat se na tolik věcí, které lidé, když chtějí 
dokáží připravit, že chci věřit, že už se k tomu facebooku nevrátíte. Buďme tou malebnou vesnici a 
mějme v něm lidi, kteří se dokáži ovládnout a kteří to řeknou všechno hezky. A nyní vám řeknu, co 
se mi líbí. Líbí se mi třeba ten pruh upravený před Hruškou. Dovedu si představit, jak to bude 
hezké, až se to na jaře všechno ujme a tulipány rozkvetou a ty stromky dají květy. Bude to taková 
hezká oáza klidu, ale stále mi není jedno, že bez souhlasu, bez jakéhokoli hlasování, se na hřbitově 
tenkrát odstranily ty zdravé zelené stromy, které tam dělaly tu hezkou kulisu a o to mi vlastně 
nejvíce jde, že je sázeli už předci před námi. Promiňte byla jsem kritická, ale řekla jsem, jak to 
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vidím já. Přeji vám, ať se vám všechno daří, ať ty ambice, které máte nezapadnou a věřte žijeme 
tady společně a nejstarší generace se na vás budeme dívat kritičtěji, ale když se vám něco povede, 
tak rádi budeme o tom hovořit. Děkuji vám za pozornost.
Ing. Yveta Kovalčíková – ještě paní doktorka Paličková.
MUDr. Jana Paličková – já se omlouvám. Já se vrátím na ten hřbitov. Protože je čas dušiček, tak 
bychom měli myslet i na naše předky, tak bych vás chtěla pozvat všechny za naši farnost na místní 
hřbitov v pátek 2.11.2018, kde bude v 16:45hod. sloužena mše svatá za všechny naše zemřelé, takže 
můžete přijít.
Marek Čmiel – já bych se ještě vrátil k té politické fázi. Celkem mě zaráží jedna věc. Někdy 19.10. 
jste byli představeni občanům, že jste se dohodli s nestraníky. Beru, v pohodě, není s tím žádný 
problém. Chci se jen zeptat na mém jednání, když jsem mluvil s ODS, tak padly nějaké věci, že 
někteří radní si v životě nesednou s nestraníky i konkrétní jména vedle sebe. Učinili tak, nějak 
zároveň si chci obhájit, proč jsem hlasoval proti těm radním, proti starostce i proti místostarostovi, 
protože dokonce i jako další důvod, což mi přijde absolutně smutné já jsem doteď nevěděl, kdo 
bude radní. Nikdo mi to neřekl. Byly tady nějaké návrhy, nějaká slušnost aspoň toho zastupitele 
představit. Podívej se, já chci tady být starosta, jí chci tady být radní, žádám o důvěru. Nic se 
takového nestalo. Dneska to prostě slyším prvně. To mě hodně jako mrzí, takže to vás možná jako 
nejmladší během čtyř let naučím aspoň trošku a vlastně program teda společný nemáte, nebo vy 
tvrdíte, že máte. Mi je jasné, že tady někdo chodník chce stavět, ať je třeba na Proskovické, který se 
staví, někdo chce stavět chodník na Paskovské, ale někdo ho chce stavět vpravo, někdo vlevo. Teď 
nemyslím čistě chodník, ale věřím, že vy se na něčem opravdu nedomluvíte a pokud ano, tak 
zatleskám a veřejně se omluvím. To je asi všechno.
Ing. Yveta Kovalčíková – chcete nějakou odpověď, nebo to bylo jen konstatování?
Zdeněk Šindel – nechci nikoho kritizovat. Já bych chtěl za KDU ČSL poděkovat paní Lidce za 
uznání, za náš volební program a pak bych chtěl všem zvoleným zastupitelům, členům rady, 
místostarostovi i paní starostce popřát hodně úspěchů při tomto čtyřletém volebním období, ať se 
nám podaří zrealizovat všechny akce, které máme rozpracované.
FZ – já bych se chtěl zeptat členů ODS, jestli jste se shodli jednohlasně, že budete tady 
spolupracovat tady s nestraníkama, nebo jestli byly nějaké rozpory?
Ing. Yveta Kovalčíková – já myslím, že jsme se dohodli na nějakých hlavních bodech programu a
došlo k programové shodě. Rozpory vždycky budou to je tak v životě.
FZ – já bych se chtěl zeptat, jak to bylo ve stravě. Ne jako mezi vámi, ale ve straně. Jestli vy jste si 
nějak hlasovali, že jste měli schůzku s jinou stranou.
Ing. Yveta Kovalčíková – jestli jsme byli jednotní.
Ing. Tomáš Jalůvka – to je jednoduché. V každém uskupení někdo více tíhne k jedné straně, někdo 
tíhne zase k jiné straně, ale pokud si ty problematické body vydiskutujeme, tak potom není důvod 
tady k tomu. Já naopak bych chtěl možná reagovat na pana Marka Čmiela, který tady šíří nějaké 
zápisy z jednání. Já jen chci uvést na pravou míru jednu věc. My jsme přišli na to jednání. Přišli tam 
čtyři další kandidáti zastupitelé a my jsme nebyli seznámeni ani s tím, že se bude dělat zápis, přesto, 
že oni to věděli. Zápis byl proveden. My jsme byli ubezpečení, že z toho jednání žádné výstupy 
nikde zveřejňovat nebudou. Přesto byly zveřejněny, takže já to nechám bez dalšího komentáře, ale 
myslím si, že když si mám vybrat mezi spolupráci s někým jehož slovo platí a mezi někým, když se
otočím, tak mi vrazí nůž do zad, tak radši si vyberu toho, jehož slovo platí, a to je pro mě Petr 
Mácha a lidé z jeho strany. Přesto, že jsem k jejich programu byl kritický. Život je o kompromisech.
MUDr. Jozef Chmelo – měli jsme 100 let založení republiky. Trošičku mě mrzelo, že tam nebyli 
všichni ti ostatní, které bych si tam přál vidět, ale měl jsem takový příhovor pro celou obec a citoval 
jsem tam z knihy Karla Čapka Hovory s TGM. Prosím vás demokracie je diskuze. Je diskuze mezi 
rovnými. Je to o důvěře a lásce. Není důvěry bez lásky a lásky bez důvěry. Znamená demokracie 
diskuze. Tady diskutujeme. Jeden má takový názor, druhý onaký, ale chceme se na něčem sjednotit 
a chceme pro obec to dobré. A to je o tom. Jestli tady budeme neustále používat nějaká špatná 
slova, vulgarity, tak já budu zásadně proti tomu, aby to tady nebylo i z řad nás občanů. Chceme 
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diskutovat a někam tu obec donést. To je celé.
Ing. Yveta Kovalčíková – já si myslím, že pan doktor to úplně přesně shrnul.

16. Závěr
Ustavující zasedání zastupitelstva obce ukončila paní starostka obce paní Ing. Yveta Kovalčíková
v 18:32 hod., kdy všem poděkovala za účast.




