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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

Z á p i s
z 20. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 15.06.2017 

Účast dle prezenčních listin byla následující:
Členové zastupitelstva v počtu: 12
Omluveni:                                                                                         3
Neomluveni:   0
Občané v počtu: 11

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4. Kontrola usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce

5. Informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce

6. Závěrečný účet obce za rok 2016

7. Informace k závěrečnému účtu a o zprávě kontrolního výboru SMOPO za rok 2016

8. Projednání zápisu ze schůze kontrolního výboru včetně podnětu p. Jarmily Jaroszkové

9. Projednání zápisu ze schůze finančního výboru včetně návrhu na uložení volných finančních prostředků 

obce

10. Projednání problematiky tvorby nového územního plánu

11. Informace o stavu projektové dokumentace úpravy okolí OÚ

12. Projednání využití obecních pozemků parc. č. 1118, 1119 a 1120 v k. ú. Krmelín pro výcvikové účely 

SDH

13. Vyjádření k akci Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk investora ČEZ Distribuce, a.s.

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 

00239/2016/ RRC ze dne 16.02.2016

15. Diskuze

16. Závěr

1. Zahájení
20. zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:04 hod. starosta obce Ing. Václav Zezulka. Přivítal přítomné 
občany a členy zastupitelstva obce, kteří se sešli v počtu 12. Omluvil pana Petra Šperlín, Ing. Marka Foltu a 
paní MUDr. Janu Paličkovou. Poté seznámil přítomné s návrhem programu 20. Zasedání zastupitelstva obce a 
uvedl, že pan Mgr. Jakub Čmiel požaduje rozšíření programu o bod: „Projednání zapojení obce Krmelín do 
systému dopravní obslužnosti MHD Frýdek-Místek“.

Hlasování ke schválení rozšířeného programu  
Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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) 
Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno
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Znění rozšířeného programu 

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4.  Kontrola usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce

5.  Informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce

6.  Závěrečný účet obce za rok 2016

7.  Informace k závěrečnému účtu a o zprávě kontrolního výboru SMOPO za rok 2016

8.  Projednání zápisu ze schůze kontrolního výboru včetně podnětu JJ

9.  Projednání zápisu ze schůze finančního výboru včetně návrhu na uložení volných finančních prostředků  

     obce

10. Projednání problematiky tvorby nového územního plánu

11. Informace o stavu projektové dokumentace úpravy okolí OÚ

12. Projednání využití obecních pozemků parc. č. 1118, 1119 a 1120 v k. ú. Krmelín pro výcvikové 

      účely SDH

13.  Vyjádření k akci Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk investora ČEZ Distribuce, a.s.

14.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční 

       číslo 00239/2016/ RRC ze dne 16.02.2016

15. Projednání zapojení obce Krmelín do systému dopravní obslužnosti MHD Frýdek-Místek

16.  Diskuze

17. Závěr

2. Volba návrhové komise
Členy návrhové komise byli navrženi pan Ing. Miloslav Kunát a paní Marie Vašicová.
Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu z tohoto zasedání byli určeni paní Martina Helísková a paní Ing. Kamila Balcarová.
Zapisovatelkou paní Ludmila Havránková.

Hlasování k určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

4. Kontrola usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce

Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl uložen bod „předložit informaci o plnění bodu 6 e) ze 17. zasedání 
zastupitelstva obce“  - oprava Obecního domu. Zde se situace doposud nezměnila a k žádnému posunu zatím 
nedošlo
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Další bod byl „předložit informaci o plnění bodu 4. c) z 18. zasedání zastupitelstva obce“ jedná se o předložení 
vyúčtování pana Mgr. Jiřího Kubaly za odvedenou práci. Bylo předloženo.

Radě obce bylo uloženo navýšit rozpočet MŠ o 90 000,-Kč na nákup nového nábytku do třídy „zelení“ – tento 
úkol byl splněn a MŠ byl navýšen rozpočet o 72 000,-Kč. Na základě výsledku výběrového řízení byla 
přidělena tato částka. 

Paní Ing. Yveta Kovalčíková se dotázala, co znamená, že není v této akci žádný posun, kdy pan starosta 
odpověděl, že doposud obec firmě neuhradila ani jednu korunu a nebyli jsme ani k tomu vyzváni. Co se týče  
oprav, budeme požadovat jejich dokončení. 
Ing. Yveta Kovalčíková - okna jsou v takovém stavu, že by potřebovaly opravit.
Ing. Václav Zezulka -  budeme urgovat opravu.

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce.

5. Informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce 

- na základě výběrového řízení bylo objednáno oplocení potoka před budovou hasičské zbrojnice u firmy Ploty 
B&V, s.r.o. Bohumín v ceně 59 906,10Kč s DPH
- 17.06 2017 se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu
- na základě výběrového řízení na dodávku 260ks kompostérů o objemu 1050 l byla vybrána firma SDO Technika, s.r.o.,  
Jaselská 451, Šenov u Nového Jičína za cenu 780,-Kč/ks bez DPH
- po posouzení stavební komisí bude u firmy Jan Kavka, Paskov objednána výroba a montáž zábradlí v okolí 
autobusových zastávek na Světlově v ceně 73 027,-Kč bez DPH
- množství vytříděného odpadu od 01.01. do 31.03.2017 – 19,934 t a odměna od systému EKO-KOM 63 303,50Kč
- dotace ze SFŽP na pořízení kompostérů nebyla poskytnuta, o dotaci bude znovu požádáno – viz. článek ve Zpravodaji
- provedena evidence výtluků v místních komunikacích a objednána jejich oprava u SÚS F-M do konce 6. měsíce 2017
- na základě výběrového řízení uzavřena Smlouva na údržbu zeleně s firmou BeGarden, ul. Paskovská, Krmelín 191
- s MM uzavřena dohoda o provedení práce – odvoz obědů pro cizí strávníky – RG v případě zástupu
- s LJ uzavřena dohoda o provedení práce od 01.07.2017 – údržba zeleně v obci v rozsahu 300 hodin za rok, další 2 
pracovníci jsou delší dobu nemocní, bylo nutno vyřešit tento stav.
- provedení odstranění jmelí z lip podél ul. Vodárenské a před Zdravotním střediskem

ZO bere na vědomí informace o dění v obci od 19. zasedání zastupitelstva obce

6) Závěrečný účet obce za rok 2016

Pan Ing. Václav Zezulka požádal předsedu finančního výboru pana Ing. Petra Jakubka, aby seznámil přítomné 
s daným tématem.
Ing. Petr Jakubek – finanční výbor se nezabýval závěrečným účtem za rok 2016. Po prostudování mohu 
konstatovat, že jsem neshledal nic, proč by neměl být závěrečný účet schválen. Doporučuji, aby bylo schváleno 
celoroční hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad. Včetně zprávy kontrolní skupiny. Dostali jsme veškeré 
podklady.
Mgr. Jakub Čmiel – dotazoval se na položky jak příjmů, tak výdajů, a to na převody z rozpočtových účtu ve 
výši necelých 49 milionů. Z jakého důvodů k tomu došlo, protože se tyto převody z České národní banky na 
další účty obce do rozpočtu nezapojovaly v předchozích letech nikdy. Takhle to vypadá, že se vylepšuje 
hospodaření obce, protože byl plánovaný deficit skoro 4 miliony a najednou máme přebytek přes 22 milionů.
Ing. Václav Zezulka – to je zřejmě účetní obrat, žádné peníze jsme pro naši činnost nepoužili. Zašleme všem 
zastupitelům vysvětlení. Neumím reagovat, protože tuto informaci neumím vysvětlit.
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Hlasování ke schválení celoročního hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy kontrolní 
skupiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016: Bez 
výhrad

Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

7) Informace k závěrečnému účtu a o zprávě kontrolního výboru SMOPO za rok 2016

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, K Náměstí 22, 739 44  
Brušperk, IĆ 60045701

Mgr. Jakub Čmiel požádal o zasílání zprávy o činnosti SMOPO projednané na valné hromadě. Je na to usnesení 
zastupitelstva a nedá se říct, že by bylo plněno.

8) Projednání zápisu ze schůze kontrolního výboru včetně podnětu JJ

Pan Starosta Ing. Václav Zezulka požádal předsedu kontrolního výboru pana Mgr. Jakuba Čmiela, aby podal 
vyjádření k tomuto bodu.

Mgr. Jakub Čmiel – kontrolní výbor se sešel 16.05.2017. Na programu byly 3 body. 
1. kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce – KV neshledal pochybení při plnění usnesení rady obce

2) podnět občana k zahájení řízení ve věci neoprávněného přivlastnění obecního pozemku – KV byl dán pouze 
na vědomí. KV přijal k tomuto bodu toto usnesení: KV bere na vědomí ve věci neoprávněného přivlastnění 
obecního pozemku. KV doporučuje na příštím ZO projednat funkční využití pozemku parc. č. 562/5 a podle § 
94 odst. 1 Zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, obecní zřízení jej navrhuje zařadit na pořad jednání. Většinově byla 
přijata tato usnesení: KV doporučuje podat podnět zahájení přestupkového, či obdobného řízení v této věci a 
KV doporučuje zaslat AG stanovisko obce Krmelín a výzvu k uvedení parcel č. 585/6 a 562/5 do původního 
stavu.

Ing. Václav Zezulka – k tomuto bodu bylo svoláno jednání  na čtvrtek 22.06.2017. Byli pozvání zainteresování, 
abychom si vyjasnili stanoviska a dohodli se na dalším postupu. 
Ing. Yveta Kovalčíková -  se zeptala, kdo byl pozvaný?
Ing Václav Zezulka - pozváni byli AG, majitelka posledního řadového domku a pan Mgr. Kubala.
Jmenovaní se ohradili, že o této schůzce nic neví a nevyhovuje jim tento termín.
Ing. Václav Zezulka- bylo zasláno poštou, až se domluvíme na nějakém řešení, tak dojde k dalším krokům.

3) různé

ZO bere na vědomí zápis ze 16. schůze Kontrolního výboru zastupitelstva obce Krmelín

Ing. Yveta Kovalčíková – obyvatelé z ulice Řadová by se k tomu měli také vyjádřit. Navrhovala jsem na KV 
dotázat se jich, zda si tuto odstavnou plochu přejí, kdo to chce, nebo kdo tam bude stát. Nebylo vyhověno. 
Myslím si, že jsou zde další občané, kteří si tuto odstavnou plochu nepřejí a také by k tomu mohli něco říct. 
Jestli to teď odhlasujeme, nebudete mít 22. 6. o čem jednat.
Ing. Václav Zezulka - je to pro každého, kdo tam chce odstavit auto. Loni se k tomu všichni vyjadřovali, máme 
záměr povolit odstavnou plochu. Je to pořád dokola.
Ing. Yveta Kovalčíková: právě proto by se to mělo vyjasnit.
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Ing. Václav Zezulka. je to obecní pozemek a my usilujeme o to, aby tam mohli návštěvníci parkovat. Staráme se 
o obecní pozemek.
AG - nestaráte se o to, co Vám říkají sousedé okolo.
Ing. Yveta Kovalčíková -  právě proto by se to mělo vyjasnit.
Ing. Václav Zezulka -  je to obecní pozemek a my usilujeme o to, aby tam mohli návštěvníci parkovat. Staráme 
se o obecní pozemek.
AG - nestaráte se o to, co Vám říkají sousedé okolo.  Je to pořád dokola, tak by se to mělo vyjasnit.
MP – nesouhlasí s tím, aby na dotčených pozemcích parkovala jakákoliv auta, J má stále více dodávek a je to 
neúnosné. Kdysi jsem bojovala za to, aby tam mohli stát, ale obracím názor. 
Ing. Václav Zezulka – tady to zřejmě nevyřešíme. Navrhuji bod k problematice parkování na ulici Řadové 
stáhnout z programu zasedání zastupitelstva. 
Bod byl stažen bez hlasování.

ZO bere na vědomí zápis z 16. schůze kontrolního výboru zastupitelstva obce Krmelín.

9) Projednání zápisu z 10. schůze finančního výboru včetně návrhu na uložení volných finančních 

prostředků obce

Ing. Václav Zezulka požádal pana Ing. Petra Jakubka, aby přítomné seznámil s tímto materiálem.

Ing. Petr Jakubek – FV se sešel 31.05.2017. Byli přítomni všichni členové FV. Na programu byly 2 body.

1) návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – s právníky se pracovalo na novém návrhu 

směrnice. Směrnice v navrhované podobě nevyhovuje potřebám obce a je v mnoha směrech velmi složitá, 

obsáhlá a v mnohém kopíruje zákon o zadávání veřejných zakázek. K této směrnici se ani nehlasovalo, neboť se 

musí přepracovat.

2) zhodnocení, nebo uložení volných finančních prostředků obce – prioritou je bezpečné uložení i přes to, že 

tam nebude žádné zhodnocení. Navrhujeme uložit finanční prostředky takto:
- J&T BANKA 20 mil. Kč na termínovaný vklad 12 měsíců
- FIO banka 10 mil. Kč na termínovaný vklad 12 měsíců
- Sberbank CZ 10 mil. Kč spořící účet s výpovědní lhůtou 31 dní

FV tento návrh schválil jednohlasně.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z 10. schůze Finančního výboru zastupitelstva obce Krmelín

Hlasování ke schválení uložení volných finančních prostředků obce takto:
- J&T BANKA 20 mil. Kč na termínovaný vklad 12 měsíců
- FIO banka 10 mil. Kč na termínovaný vklad 12 měsíců
- Sberbank CZ 10 mil. Kč spořící účet s výpovědní lhůtou 31 dní

Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Mgr. Jakub Čmiel - dotázal se od kdy.
Ing. Václav Zezulka - odpověděl v nejbližší době.
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10) Projednání problematiky tvorby nového územního plánu

Pan Ing. Václav Zezulka předal slovo paní Ing. Yvetě Kovalčíková a požádal ji o komentář k tomuto bodu.

Ing. Yveta Kovalčíková – zvolení pana starosty Ing. Václava Zezulky ke komunikaci s Magistrátem Frýdku-
Místku shledala jako nedostačující, neboť neřeší vůbec nic. Dokument k návrhu územnímu plánu měli 
zastupitelé dostat okamžitě. ÚP je důležitý dokument pro obec. O tom jsme se přesvědčili, když jsme zjistili, že 
tu chce někdo stavět v PZ haly v souladu s ÚP. Proto si myslím, že se nesmí nic zanedbat a zpracovat ÚP 
pořádně. Obec by se proto měla k návrhu ÚP vyjádřit. Oslovila jsem architekta ÚP Ing. arch. Pavla Klena, ten 
návrh ÚP připomínkoval. Nedomnívám se, že není nutné se v této fázi, dle pana starosty, vyjadřovat k návrhu 
ÚP. Mgr. Kubalu, kterého jsem také oslovila, se dnes k tomu vyjádřil a navrhuje ustanovit pracovní skupinu, 
která bude jednat s pořizovatelem ÚP i s Krajským úřadem. Pracovní skupina může být vytvořena nejen ze 
zastupitelů, ale i s odborníků.
Ing. Václav Zezulka – konstatoval, že s tímto návrhem zcela souhlasí. A navrhl, aby v pracovní skupině byl 

z každé volební strany jeden člen. Strany do 30.06.2017 navrhnou jednoho člena.
Zdeněk Šindel - tato skupina již byla dříve, a to jako stavební komise. Občané zaslali své požadavky, ty se 
zpracovávají a zastupitelstvo bude v konečné fázi návrh zadání ÚP schvalovat. Aby nedošlo k dojmu, že to 
probíhalo chaoticky.
Ing. Yveta Kovalčíková - dali jsme do zpravodaje informace o územním plánu a vyzvali jsme občany, ať 
vznášejí své požadavky.

Hlasování k vytvoření pracovní skupiny k tvorbě nového územního plánu, kdy každá volební strana 
jmenuje jednoho člena. Jméno bude předáno na OÚ do 30.06.2017

Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

11) Informace o stavu projektové dokumentace úpravy okolí OÚ

Ing. Václav Zezulka uvedl, že tento bod navrhoval do programu zasedání zastupitelstva pan Ing. Marek Folta. 

Oslovil jej a momentálně nejsou žádné informace k této záležitosti.

Pan Petr Mácha uvedl, že proběhla koordinační schůzka se sousedy, zástupce školy, školky a komise pro 

kulturu, školství a sport.

Ing. Václav Zezulka -  to se týká školního hřiště.

Petr Mácha konstatoval, že je to v podstatě to samé. 

Paní arch. Tamara Staňková je ochotna vypracovat návrh na úpravu okolí OÚ. Nyní musíme oslovit nějakého 

architekta, který by vypracoval podmínky pro výběrové řízení. Zaslal podklady, abychom zpracovali podklady 

pro výběrové řízení. Můžeme pověřit architekta, aby nám to zpracoval.

Ing. Miloslav Kunát připomenul, že je nutné požadovat příčný řez svahem.

Ing. Yveta Kovalčíková -  teď se ale jedná o zadání, ne o projektu.

Petr Mácha - navrhuje, abychom pověřili Ing. Tamaru Staňkovou, jinak se nepohneme dále.

Mgr. Jakub Čmiel -  je nutno stanovit cenu, abychom jednali v péči řádného hospodáře.

Zdeněk Šindel – navrhl pověřit paní arch. Tamaru Staňkovou, aby vypracovala příčný řez. Vzhledem k tomu, že 

to je malá částka, tak na to nemusí být výběrové řízení.

Mgr. Jakub Čmiel – nahlédneme do usnesení z minulého zastupitelstva, mělo by zde být. Nebylo přijato žádné 

usnesení. Pokud se bude hlasovat, tak konstatoval, že se zdrží hlasování, neboť by to mohl být střet zájmů.
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Ing. Václav Zezulka -  před rokem jsme vybrali zpracovatele opěrné zdi, která už mohla být postavena.

Mgr. Kubala přečetl usnesení.

Zdeněk Šindel -  udělat příčný řez, je to malá částka, nemusí se dělat výběrové řízení.

Petr Mácha - konstatoval že komise pro kulturu, školství a sport dodala podklady pro zpracování na výběrové 

řízení pro výstavbu školního hřiště stavební komisi.

Mgr. Jakub Čmiel - stavební komise zatím neprojednala, termín se shodoval s oběma komisemi.

Hlasování k pověření arch. Tamary Staňkové k zpracování příčného řezu, aby se vědělo, kterým směrem 

se ubírat s projektem úpravy okolí OÚ.

Pro: 11 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Ing. Miloslav 
Kunát, Marie Vašicová, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk 
Šindel)) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Jakub Čmiel)
Schváleno

Arch. Tamara Staňková byla pověřena zpracováním podkladů pro dořešení architektonického záměru 
dokumentace včetně příčného řezu svahem.

12)Projednání využití obecních pozemků parc. č. 1118, 1119 a 1120 v k. ú. Krmelín pro výcvikové 

účely SDH

Ing. Václav Zezulka - pozemek 1120 byl na minulém zastupitelstvu schválen k pronájmu jako pacht, po 

navýšení výše pachtovného nebyla pachtovní smlouva s novým nájemcem uzavřena.

Ing. Yveta Kovalčíková - SDH Krmelín podalo návrh, jak by to mělo vypadat a co je vše potřeba udělat. 

Vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena pachtovní smlouva, navrhuje jednat tomto pozemku dříve. Vyzvala 

zástupce hasičů, aby se ke svému požadavku vyjádřili.

Ing. Václav Zezulka – v návrhu SDH je uvedeno, že pozemek by sloužil jak pro SDH, tak i pro veřejnost. 

Mgr. Jakub Čmiel – návrh usnesení byl předložen návrhové komisi.

1. Zastupitelstvo obce Krmelín souhlasí s využitím pozemků parc. č. 1118, 1119 a 1120 v k.ú. Krmelín 

k vybudování hasičského hřiště s instalovanými herními prvky pro děti k veřejnému užívání.

2. Zastupitelstvo obce Krmelín ukládá radě obce Krmelín do 30.09.2017 provést studii proveditelnosti 

s variantním řešením.

Zdeněk Šindel - nahradil bych to studií proveditelnosti

Ing. Václav Zezulka předal slovo členům SDH, kteří se zasedání zastupitelstva obce účastnili.

HD – ve správě je vše uvedeno. Zatím to je pouze návrh. Je nutné zjistit, zda je dostupné napojení na vodovodní 

řád vše s ohledem na obyvatele Světlova, abychom jim neodvedli vodu. To je pro SDH nejdůležitější. Myslím, 

že jste to všichni četli, záleží jen na Vás, zda to umožníte.

PE – hřiště bude pro hasiče, ale chceme, aby to bylo přístupno i pro občany s dětmi. Hlavně pro občany 

Světlova, kteří nemají k dispozici žádné takové hřiště. Území bude travnaté, kdokoli tam může přijít, bylo by to 

volně přístupné, jak je to zvykem v jiných obcích, například Oprechtice, Brušperk. Hasiči mají tréninky od 

dubna do října 3x týdně.

Ing. Yveta Kovalčíková - v rámci kanalizace se může odvážet zemina na tento pozemek a udělat terénní úpravy.

Ing. Kamila Balcarová - Kdo bude dělat tu studii?

Zdeněk Šindel - záleží na směrnici.

Ing. Miloslav Kunát – bude nutné dořešit i nějaké zpevněné plochy na kterých budou ta auta parkovat.

PE – soutěží se účastní asi 40 družstev, ale ty auta přijíždějí a odjíždějí. Soutěž je jednou ročně.
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Mgr. Jakub Čmiel - trvá na tom, aby navrhované znění usnesení bylo přijato, protože hasičům se hřiště slibuje 
30 let.

Hlasování k bodům:
1. Zastupitelstvo obce Krmelín souhlasí s využitím pozemků parc. č. 1118, 1119 a 1120 v k.ú. Krmelín 

k vybudování hasičského hřiště s instalovanými herními prvky pro děti k veřejnému užívání.

2. Zastupitelstvo obce Krmelín ukládá radě obce Krmelín do 30.09.2017 provést studii proveditelnosti 

s variantním řešením.

Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

13) Vyjádření k akci Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk investora ČEZ Distribuce, a.s.

Ing. Václav Zezulka – tohle je požadavek projektanta přeložky, což je firma Ing. Barteček. Podklady byly 
zaslány elektronicky všem zastupitelům.
Ing. Yveta Kovalčíková – vzhledem k tomu, že se brání výstavbě hal, tak bychom se měli bránit i této přeložce.
Mgr. Jiří Kubala – navrhl vyzvat projektanta, aby se dostavil na příští zasedání a tam uvedl, proč se to má dělat 
a co se tím má napájet.
Mgr. Jakub Čmiel – se dotázal, zda nebyla zmeškána nějaká lhůta. Materiál jsme měli na stavební komisi, byla 
stanovena lhůta pro vyjádření. Navrhoval jsem posunout projednávání dříve, ale pan starosta řekl, že není 
potřeba. Mgr. Kubala potvrdil, že je to jen jejich lhůta, kterou nemusíme brát v potaz.
Ing. Yveta Kovalčíková – tuto žádost jsem vydolovala já. Nebyla zaslána zastupitelům, ale rozeslala jsem ji já. 
Myslím si, že by ji zastupitelstvo mělo dostat hned.
Ing. Václav Zezulka – není tohle pravda. Jak tato informace přišla, tak se jí zabývala rada a usnesli jsme se, že 
to bude předmětem jednání zastupitelstva obce. V tom okamžiku to bylo rozesláno všem zastupitelům obce. To 
je postup.
Ing. Yveta Kovalčíková – je to věc ohledně průmyslové zóny. Také bych se chtěla zeptat na rozhovor v Českém 
rozhlase k protestu výstavby průmyslových hal v Krmelíně, kde pan starosta uvádí, že situaci považuje za 
nešťastnou a myslí si, že by noví podnikatelé obci prospěli. Chtěla bych se zeptat, jak by obci prospěli a,
myslím si, že vystupuješ jako starosta a zastupuješ obec. Chci vědět, jak by tito konkrétní podnikatelé prospěli 
obci? Chtěla bych, aby to bylo v zápise.
Ing. Václav Zezulka – já se divím takové otázce, to je jasné čím by prospěli, když to někdo neví, tak já to řeknu. 
Platili by daň z nemovitosti obci, platili by daň ze závislé činnosti a mohli by zaměstnat občany, kteří by 
pracovali v obci.
Ing. Yveta Kovalčíková – jaká je nezaměstnanost v obci víš, dvě celé nějaká procenta, to za prvé, za druhé 
sháníte pracovníky na obec, kolik pracovníků se hlásí.
Zdeněk Šindel - je Ti jasná odpověď, zvýšil by se rozpočet obce.
Ing. Yveta Kovalčíková - na úkor toho, že by tady ostatní občasné trpěli.
Ing. Václav Zezulka -  to je otázka. My nediskutujeme, co jsem tam řekl, to je můj názor, já si můžu říci, co 
chci.
Ing. Yveta Kovalčíková - nemůžeš si říct, co chceš, zastupuješ jako starosta obec, takže bys měl respektovat 
usnesení zastupitelstva.
Ing. Václav Zezulka - já respektuji tím, že usnesení je schváleno a platí Nezaměstnanost v obci je kolem 2 
procent.
Ing. Václav Zezulka – je to můj názor.
Ing. Miloslav Kunát – Yveto, Ty kandiduješ za ODS, která má ve svém programu podporu drobných 
podnikatelů.
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Ing. Yveta Kovalčíková - drobní podnikatelé nejsou haly.
Ing. Miloš Kunát - neříkám haly, ale zrušili jsme opravu dveří.
Ing. Yveta Kovalčíková - já nejsem proti podnikatelům, to ještě ani není zrušeno, mluvím o tom, že starosta má 
zastupovat obec.
Ing. Václav Zezulka - já zastupuji obec. Vygumujte mi mozek za to, že mám vlastní názor. Prosím pana Mgr. 
Kubalu, aby nám poradil, jak se k tomu postavit, můžeme hlasovat, že tam přeložka nebude.
Jak se k tomu postavit. 
Mgr. Jiří Kubala – je nutné vědět z jakého důvodu to chtějí přeložit. Pozvěte projektanta na příští zasedání 
zastupitelstva obce, aby podal vysvětlení.

Hlasování  k pozvání na další zasedání zastupitelstva projektanta přeložky k vysvětlení záměru projektu
Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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,)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

14) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční 

číslo 00239/2016/ RRC ze dne 16.02.2016

Ing. Václav Zezulka – došlo k posunutí termínu tak, abychom dokázali dodržet podmínky pro dotaci na akci 

Kanalizace Krmelín II. etapa..

Hlasování ke schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
evidenční číslo 00239/20169/RRC ze dne 16.02.2016
Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

15) Projednání zapojení obce Krmelín do systému dopravní obslužnosti MHD Frýdek-Místek

Mgr. Jakub Čmiel – navázal na body minulých zasedání zastupitelstev k dopravní obslužnosti. (linky MHD č. 
12). Z původního návrhu byl vyškrtnut spoj vyjíždějící z Krmelína po půl páté ráno a spoj vyjíždějící 
v 19:45hod. večer a současně byly vyškrtnuty dva spoje v opačném směru, které z Frýdku-Místku vyjížděly 
v 16:30 a 18:30 hod. Byly zohledněny připomínky k dojíždění žáků do Brušperka. Ranní spoj po 7:00 hod byl 
posunut na 7:02 hod Krmelín Světlov a odpolední ze školy z Brušperka byl posunut o 3 minuty. Připomínky 
byly z 90% zohledněny.  Pokud to schválíme, tak budeme zařazeni do tohoto systému. Bude nutné udělit 
pověření k jednání v této věci. Cena za dopravu od ledna do prosince bude 128 800,-Kč. Realizace se 
předpokládá v příštím roce na podzim.
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Hlasování: 
1.Zastupitelstvo obce Krmelín souhlasí se zapojením obce Krmelín do systému dopravní obslužnosti 
MHD Frýdek-Místek, s návrhem jízdních řádu (viz. příloha) a s návrhem financování viz. příloha.
2. Zastupitelstvo obce Krmelín ukládá Mgr. Jakubovi Čmelovi a Ing. Václavu Zezulkovi jednat se 
společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o., Statutárním městem Frýdek-Místek a odborem 
dopravy a chytrého regionu krajského úřadu Moravskoslezského kraje o prodloužení linky č. 12 MHD 
Frýdek-Místek do obce Krmelín.

Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, 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)
Proti: 0 hlasů
Schváleno

16) Diskuze

Martina Helísková – mám vážný dotaz, jestli obec bude dělat něco s prolézačkou u školy?  Na průlezce u školy 
došlo k úrazu. Bude v brzké době provedena oprava tohoto herního prvku? Hlásila jsem, že je v dost špatném 
stavu ta prolézačka.
Ing. Václav Zezulka – již byla objednána oprava. Do konce měsíce dojde ke kontrole herního prvku a následné 
opravě.
Mgr.Jakub Čmiel - musí se to uzavřít.
Ing. Václav Zezulka - omotáme to páskou a budu informovat ředitele školy.
Ing. Yveta Kovalčíková - mělo by se to kontrolovat častěji, nenechat to dojít do takového stavu, až tam 
propadne nějaké dítě.
Ing. Václav Zezulka: omotáme to páskou a budu informovat ředitele školy.Ing. 
Yveta Kovalčíková - mělo by se to kontrolovat častěji, nenechat to dojít do takového stavu, až tam propadne 
nějaké dítě.
Ing. Yveta Kovalčíková – kdy budou zahájený práce na chodníku na ulici Proskovické?
Ing. Václav Zezulka – jakmile bude stavební povolení. 
Ing. Yveta Kovalčíková – je již zpracován projekt na chodník na ulici Paskovské?
Ing. Václav Zezulka – projekt bude zpracován v celé délce. Ještě proběhne jednání s panem VH, jehož pozemky 
jsou pod plánovaným chodníkem. Pokud jednání nebudou úspěšná, zpracuje se PD v tom rozsahu, jaký bude 
možný. Chodník by se vedl podél zastavění části a skončil by u příčné cesty.
Ing. Yveta Kovalčíková – je stavební povolení na kruhový objezd? Kdy bude, zase se tam stala dopravní 
nehoda.
Ing. Václav Zezulka – je to v kompetenci SÚS. Psal jsem odpověď paní K, není to záležitost obce.
Ing. Yveta Kovalčíková – jako spolek jsme se přihlásili do řízení, protože momentálně se mají dělat přeložky, 
paní, která dlouho bránila stavbě, již dala souhlas. Je to na dobré cestě.
Ing. Yveta Kovalčíková – na ul. Luční opravovali cestu a došlo pouze k dosypání štěrku, který po každém dešti 
je vyplaven před náš dům na ulici Školní, jaký to má význam? Taktéž to je i na ulici Na Mečník.
Ing. Václav Zezulka – oprava není dokončena. V průběhu opravy došlo k poruše stroje. Oprava bude provedena 
do konce června.
Ing. Yveta Kovalčíková – to stejné dělali loni, to se za chvíli vymele. Opravy nejsou k ničemu. Strašně se tam 
práší. Další dotaz. U Paleska je také špatně opravená cesta. Kdy bude na ul. Luční umístěno zrcadlo?
Ing. Václav Zezulka – zrcadlo bude umístěno v nejbližších dnech.
Ing. Yveta Kovalčíková – na výjezdu z ulice Hajní na Proskovickou je výtluk, který se nedá objet. U Kapličky 
taktéž. Nutné urgovat, máme konec června a nejsou opravené cesty.
Ing. Václav Zezulka – je to také záležitost plánovaných oprav.
Ing. Yveta Kovalčíková - odpověď pana starosty paní K, že se cesta nebude opravovat, protože se na ulici ještě 
v budoucnu bude stavět - tento argument neobstojí, na dalších ulicích se také bude stavět a asfaltová cesta tam 
je.
Ing. Václav Zezulka: vymyslím lepší argument.
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Ing. Yveta Kovalčíková – co se bude dělat se skladištěm v provozovnách? Je to obecní skládka. Kdy se to 
odveze? Proč to tam je? Skladovat pneumatiky je nezákonné, Elektrowin to pravidelně odváží, proč se to 
neodveze.
Ing. Václav Zezulka – když toho bude dostatek na auto, tak se to odveze.
Ing. Yveta Kovalčíková – pan JŠ nechal zpracovat návrh na zklidnění dopravy na ulici U Paleska. Zabývali jste 
se s tím?
Ing. Václav Zezulka – není uvedeno, co se s tím má dělat. Jsou to nějaké malůvky.
Ing. Yveta Kovalčíková – jsou tam namalovány retardéry. Zpracovával to odborník. 
Ing. Václav Zezulka – je to slepá ulice.
Ing. Yveta Kovalčíková – není to slepá ulice. Jeden retardér je před Sintézii a druhý před zatáčkou naproti JŠ.
Ing. Václav Zezulka – je to nesmysl umísti retardér před zatáčkou, kde musí každý zpomalit. 
Ing. Yveta Kovalčíková – DP navrhl přepočet data vzniku obce Krmelín, neboť se údajně našla starší zmínka o 
existenci Krmelína v archívu v Opavě a Stará Ves to taky údajně přepočítávala. 
Zdeněk Šindel - ať hledá dál.
KS – kdo kontroloval zábradlí na Světlově? Bude vyměněno v celém rozsahu?
Ing. Václav Zezulka – byla se tam podívat stavební komise. Zábradlí bude vyměněno v celém rozsahu. Máme 
rozpočet 73 tisíc bez DPH.
KS – bylo by možné ostrůvky na Světlově ošetřit herbicidem zakrýt fólii a zasypat kačírkem, aby tam nerostla 
tráva? Údajně se bude kačírek kolem herního prvku u školy odstraňovat, tak ten by se tam mohl dát.
Ing. Václav Zezulka – kačírek bude vyměněn za umělý povrch. Je to v plánu udělat letos, musí to být podle 
předpisů.
KS – kdy proběhne silniční značení na ulici Okrajní? Kdy bude realizováno?
Ing. Václav Zezulka – je to pouze otázka montáže.
KS – jak to vypadá s opravou celé ulice Okrajní?
Ing. Václav Zezulka – to je také v kompetenci SUS, která nám provádí objednané opravy.
KS – mám na mysli opravu celého povrchu.
Ing. Václav Zezulka – jednotný povrch je záležitostí projektu rozšíření. 
KS – rozšíření občané nepožadují. To můžete klidně nechat tak jak to je. Já jsem Vám dala i návrh na rozpočet.
Ing. Václav Zezulka – je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci.
Zdeněk Šindel – pokud budeme opravovat takové hlavní cesty jako je Okrajní, tak by se měly na rekonstrukci 
čerpat dotace a cesta by se měla rozšířit do určité šířky s čímž souvisí vykoupení pozemků. Měla by se 
zpracovat projektová dokumentace, stanovit, které pozemky bude nutné vykoupit a určit zda to komunikace 
bude jednoproudová, nebo dvouproudová. Zpevnit okraje, osvětlení atd. Rozhodne se, kolik to bude stát a pak 
zastupitelstvo rozhodne.
MP – chtěla bych požádat o přeložení schůzky, která je plánována na 22.06.2017 ohledně parkování na ulici 
Řadové.
Ing. Václav Zezulka – jsme ochotní se přizpůsobit Vašemu termínu. Řekněte, kdy Vám to vyhovuje.
MP – pokud mohu, tak 03.07.2017.
Ing. Václav Zezulka – tak 03.07.2017 v 16:00 hod.
Ing. Kamila Balcarová - jak dopadla ta situace s tím přikoupeným pozemkem? na začátku Řadové ulice?
Ing. Václav Zezulka - zatím není stanovena cena, nikdo jiný se nepřihlásil. Budeme projednávat příště.
AG - jak dlouho musí informace o záměru obce viset na úřední desce? 
Mgr. Kubala – po dobu 15 dnů
Ing. Yveta Kovalčíková -  jak pokračuje projektová dokumentace na chodník I/58 a můstek?
Ing. Václav Zezulka - Pokračuje dle termínů o smlouvě o dílo.
   

17) Závěr 

20. zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta obce Ing. Václav Zezulka v 18:52 hodin.
Na závěr všem poděkoval za účast.




