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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

Z á p i s
z 21. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 21. 09. 2017

Účast dle prezenčních listin byla následující:
Členové zastupitelstva v počtu: 15
Omluveni:                                                                                         0
Neomluveni:   0
Občané v počtu: 22

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4. Slib nového člena zastupitelstva obce

5. Volba volební komise

6. Odvolání místostarosty obce Ing. Marka Folty

7. Odvolání člena rady obce Ing. Miloslava Kunáta

8. Odvolání člena rady obce Zdeňka Šindela

9. Volba místostarostů obce Krmelín

10. Volba členů rady obce Krmelín

11. Změna odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce

12. Kontrola usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce

13. Informace o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce

14. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí pro společnost Kelabit, 

s.r.o., IČO 29241979

15. Nabídka České pošty, s. p. na poskytování poštovních služeb Poštou Partner

16. Upravené zadání územního plánu Krmelín

17. Využití pozemků parc. Č. 562/5, 585/6, 589/1 a 589/2 v k. ú. Krmelín

18. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro TJ Sokol Krmelín, spolek

19. Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Krmelín – II etapa“

20. Diskuze

21. Závěr

1. Zahájení
21. zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:00 hod. starosta obce Ing. Václav Zezulka, kdy požádal o minutu 
ticha k uctění památky pana Petra Šperlína - zastupitele obce Krmelín. Poté přivítal přítomné občany, a členy 
zastupitelstva obce, kteří se sešli v počtu 15. Seznámil všechny s návrhem programu 21. zasedání zastupitelstva 
obce. Navrhl změnu programu, kdy požádal bod č. 4 přesunout na pozici č. 2 a dále zařadit na počátek 
programu prezentaci projektanta firmy ČEZ k přeložce vzdušného elektrického vedení do vedení zemního na 
soukromých pozemcích U Paleska.

Paní Ing. Yveta Kovalčíková navrhla stáhnout z programu body č. 14, 16, 17.
14. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí pro společnost Kelabit, s.r.o., 

      IČO 29241979 – informace jsme dostali pozdě. Zaslané podklady někteří zastupitelé nemají pročtené.

Důvodem je, že zastupitelé některé informace dostali pozdě a nemají je nastudované

16. Upravené zadání územního plánu Krmelín – minule byla ustavená skupina, která se má zabývat územním plánem 

      a nikdo nebyl svolaný. Napřed by měly proběhnout tato jednání.

17. Využití pozemků parc. č. 562/5, 585/6, 589/1 a 589/2 v k.ú. Krmelín – p. AG zaslala nové podklady a my bychom 

se chtěli k tomu trošku jinak postavit. Problematika by se měla vyřešit jednou pro vždy.
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Ing. Václav Zezulka – k bodu 14 má pan Mgr. Jiří Kubala komentář. K bodu 16 bych dodal, že byla ustanovená komise. 

Podklady byly zaslány všem členům této komise. Čekali jsme na odezvu a žádná odezva nepřišla. Tím jsme si mysleli, že 

se všichni s tím ztotožňují. K bodu 17 má opět pan Mgr. Jiří Kubala komentář. Souhlasím se zrušením těchto třech bodů 

z programu. 

2. Slib nového člena zastupitelstva obce
Ing. Václav Zezulka přečetl slib člena zastupitelstva, který skládala nová zastupitelka obce, Lenka Zborovská. Ta úspěšně 

tento slib složila.

Hlasování ke schválení upraveného programu  
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 2 hlasy (Petr Mácha, Zdeněk Šindel)
Zdržel se: 5 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Marek Folta, Ing. Václav Zezulka, Ing. Miloslav Kunát, Martin 
Havránek)
Schváleno

Znění upraveného programu 21. zasedání zastupitelstva obce

Nový program 21. zasedání:

1. Zahájení

2. Slib nového člena zastupitelstva obce

3. Volba návrhové komise

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

5. Volba volební komise

6. Odvolání místostarosty obce Ing. Marka Folty

7. Odvolání člena rady obce Ing. Miloslava Kunáta

8. Odvolání člena rady obce Zdeňka Šindela

9. Volba místostarostů obce Krmelín

10. Volba členů rady obce Krmelín

11. Změna odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce

12. Kontrola usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce

13. Informace o dění v obci od 20. zasedání zastupitelstva obce

14. Nabídka České pošty, s. p. na poskytování poštovních služeb Poštou Partner

15. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro TJ Sokol Krmelín, spolek

16. Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Krmelín –II etapa“

17. Diskuze

18. Závěr

Hlasování k vystoupení projektanta k představení projektu firmy ČEZ – přeložka vzdušného el. vedení 
do vedení zemního
Hlasování:
Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Schváleno
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3. Volba návrhové komise
Členy návrhové komise byli navrženi pan Ing. Miloslav Kunát a paní Marie Vašicová.
Hlasování:
Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu z tohoto zasedání byli určeni paní Lenka Zborovská a pan Zdeněk Šindel.
Zapisovatelkou paní Ludmila Havránková.

Hlasování k určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Hlasování:
Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Představení projektu firmy ČEZ – přeložka vzdušného el. vedení do vedení zemního
Jedná se o přeložku pro firmu Mega Sun Property z důvodu vyčištění pozemků. Investorem je firma ČEZ. 
Žádám o vyjádření k sítím na těchto pozemcích. Nepotřebuji ani váš souhlas, jen vyjádření, že tam nejsou jiné 
sítě. Stavební úřad mi vydá územní rozhodnutí tak, či tak.
Ing. Yveta Kovalčíková  - je to akce ČEZ pro firmu Mega Sun, která chce na pozemcích stavět haly, které my 
nechceme, je to jen další krok.
Ing. Václav Zezulka – stanovisko je, že ve stanovené trase nejsou žádné sítě, které nejsou v majetku obce, 
druhá část, že nesouhlasíme se stavbou.
Mgr. Jiří Kubala – domnívá se, že je neustále účinné usnesení z 15. Zasedání zastupitelstva obce, kde je 
uloženo podniknout veškeré kroky, aby nedošlo k výstavbě atd… Odpověď by měla být, že zastupitelstvo 
nesouhlasí s touto žádostí a odůvodnění je, že to není ve veřejném zájmu deklarované na 15. zasedání 
zastupitelstva obce. Pokud nedojde ke zrušení tohoto usnesení, tak není jiná možnost.
Mgr. Jakub Čmiel – další zastupitelstvo bude v říjnu a tady šít horkou jehlou nějaké stanovisko se mi nezdá 
vhodné. Navrhuji přerušit jednání k tomuto bodu do příštího zasedání zastupitelstva obce.

5. Volba volební komise

Ing. Petr Jakubek – požádal o návrhy členů volební komise

Mgr. Jakub Čmiel – navrhl, aby volební komise zůstala stejná jako na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.

předsedkyně – Ing. Kamila Balcarová

člen – Martina Helísková

člen – MUDr. .Jana Paličková

Hlasování ke zvolení Volební komise
Hlasování:
Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlas
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno
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6. Odvolání místostarosty obce Ing. Marka Folty

Ing. Petr Jakubek – shrnu body 6,7 a 8. Asi není žádným tajemstvím, že opozice byla nespokojena s fungováním rady. 

Mnohokrát jsme to kritizovali, ať už z finančního výboru, nebo tady na zastupitelstvu. Pokud chcete slyšet jednotlivé 

body:

Výběrová řízení malého rozsahu především, kde my máme za to, že probíhaly neprůhledně, netransparentně. 

Malá informovanost - toho se dotýká v podstatě i to, že obec u těchto zakázek nepoužívá stavební dozor, tím pádem 

docházelo k chybám. Neuplatňovaly se sankce, v podstatě obec za celou dobu neuplatnila žádnou sankci, ať už bylo 

nějaké prodlení z díla, nebo dílo bylo nekvalitní. Vyjma myslím si teď poslední akce „Úprava Obecního domu“, kdy snad 

byla uplatněna, ale nejsem si jist. Když se řešil zrovna Obecní dům, tak jsme se marně ptali, ale nedopátrali jsme se, kdo, 

připravoval podklady pro výběrové řízení „Oprava OD“. Bylo nám to pak nějakým způsobem řečeno, ale nechtěli jste to 

uvést

Finanční výbor kontroloval akci „Oprava márnice“, došel k tomu, že tam došlo, nebo mohlo dojít k pochybení. Stejná 

akce byla vlastně u Opravy Obecního úřadu, kdy opět FV došel k tomu, že tam mohlo dojít k pochybení. Jsou tu další –

pomník nestojí tak jak měl stát, jak jsme se domluvili, kdy i ty kostky jsou na střídačku a podobně.

Školní hřiště dopadlo, jak dopadlo, a taky máme za to, že to bylo kvůli tomu, že obec nekomunikovala se sousedy i námi 

na zastupitelstvu. To by bylo k těm výběrovkám.

Další bylo smlouvy, potvrzené objednávky. Myslím, že je chyba, že do dneška nemá obec žádný vzor smlouvy. Přijímá

vždy návrhy smluv od zhotovitelů.

Potvrzené objednávky neobsahují vždy všechny náležitosti, přestože jsme to mnohokrát opakovali, tak stále k žádné

nápravě nikdy nedošlo.

Uveřejňování smluv na stránkách obce. Dlouho jsme o to bojovali. Je to lepší, ale nejsou všechny smlouvy uveřejněny na 

stránkách obce, ani na profilu zadavatele, na kterém by se to mělo uveřejňovat.

Další takový kritický bod - Průmyslové haly v obci – opět špatná informovanost, pozdní zveřejňování. Navíc proběhla 

v obci anketa k těmto halám, ze které jednoznačně vyplynulo, že občané si nepřejí v obci tyto haly. Jak jsme poté 

hlasovali, tak členové rady se zdrželi hlasování. Nehlasovali v souladu s touto anketou.

Obec nemá vize o rozvoji obce, ať už rozvoj jako takový, nebo co se týká dopravní obslužnosti a takových věcí. Tady 

k tomu mohu říct několik příkladů, které se týkají přímo mě, je tam nějaké pole, které není přístupné, s panem starostou 

jsem o tom mluvil a ten mi řekl, že je to všechno soukromoprávní záležitost, že vůbec není věcí obce, s tím nesouhlasím, 

protože silnice a ulice v obci, to mělo by to být vždycky obecní, ať se zabrání různým problémům, mělo by to být 

v územním plánu. Obec by to měla řešit, předcházet různým sporům. Ve chvíli, kdy mnohé ulice jsou soukromé, někdo 

tam někoho nechce pustit, jsou problémy s věcnými břemeny a podobně. V tom vidím, že obec to nechce řešit.

To je problém i paní AG. Obec do dneška nevydala žádné závazné stanovisko k problematice paní AG. Obec mnohokrát 

řekla stavební úřad vydal, úřad v Místku vydal, ale obec jako majitel nedala žádné stanovisko, jak se k tomu staví. Je to 

obecní majetek, takže obec by se k tomu měla nějak postavit.

Dalším bodem – proběhlo výběrové řízení na paní účetní. Sedm členů zastupitelstva požádalo, že chce být ve výběrové 

komisi na novou účetní obce. Rada rozhodla, jak rozhodla na požadavek se rada neohlížela výběrovou komisi si zvolila 

podle svého a nebyl v komisi ani jeden člen, kterého jsme navrhovali. To svědčí o neprůhlednosti a netransparentnosti. 

Myslím, že by se nic nestalo, kdyby tam byl alespoň jeden člověk z požadovaných.

Jedním z posledních bodů tady mám pozdní zveřejňování zápisu z rady a zastupitelstva. Zákon ukládá, kdy se mají 

zveřejňovat zápisy a není tomu tak ani z rady ani ze zastupitelstva.

Zdeněk Šindel – slyšeli jste argumenty předkládajícího a můžete si udělat obrázek, zda to jsou skutečně důvody, nebo to 

jsou důvody zástupné, které mají zakrýt jenom nějaký hlavní účel tady tohoto návrhu. O tom si může udělat obrázek 

každý sám. Jen bych se zeptal předsedy finančního výboru jak volili akce, které kontrolovali? Protože v době, kdy se 

stavěla kanalizace, což byl největší projekt v historii obce, za 140 milionů, tak kontrolní výbor se rozhodl, že bude 

kontrolovat opravu márnice na hřbitově, opravu soklu na OÚ. Z toho vyplývá, že vše co tady pan předseda řekl, jsou body 

zástupné a jsou určeny k tomu, aby se nějakým důvodem zdůvodnilo to, co chtějí tady dělat. 

Ing. Petr Jakubek – stavby  jsem vybral já nějakým způsobem, jako předseda finančního výboru Myslím si, že i přes to, 

že se stavěla kanalizace, která byla největší stavbou, tak i ostatní stavby musí probíhat v souladu se zákonem a správně. I 
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přesto, že se staví jiná stavba velkého rozsahu. Zapomněl jsem ještě na jeden bod, kterým byla směnka. Ta byla velmi 

problematická. Směnky byly dvě a rada nijak nereagovala.

Zdeněk Šindel – kdybychom na to měli čas, tak bychom každý jednotlivý důvod mohli podrobit i druhému názoru a 

ukázalo by se, že v podstatě nedošlo k žádnému porušení.  Navrhovatel řekl své důvody, proč chce odvolat radu obce.

Ing. Petr Jakubek – nechceme odvolat radu obce, chceme odvolat 3 členy rady.

Hlasování k odvolání z funkce místostarosty pana Ing. Marka Foltu
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, Zdeněk Šindel, Martin Havránek, Ing. 
Václav Zezulka)
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Marek Folta)
Schváleno

7. Odvolání člena rady obce Ing. Miloslava Kunáta

Hlasování k odvolání z funkce člena rady pana Ing. Miloslava Kunáta
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Marek Folta, Petr Mácha, Zdeněk Šindel, Martin Havránek, Ing. 
Václav Zezulka)
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Miloslav Kunát)
Schváleno

8. Odvolání člena rady obce Zdeňka Šindela

Hlasování k odvolání z funkce člena rady pana Zdeňka Šindla
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, Ing. Marek Folta, Martin Havránek,
Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 1 hlas (Zdeněk Šindel)
Schváleno

9. Volba místostarostů obce Krmelín

Evžen Peter – usnesení je, že zastupitelstvo obce určuje počet místostarostů na dva. Důvod je, že starostí a problému na 

obci je spousta a tak si místostarostové rozdělí problémy mezi dva, kterými se každý z nich bude zabývat. 

Zdeněk Šindel – je to zbytečné, když celé roky zde byl jen jeden místostarosta a najednou budeme mít dva a samozřejmě 

to bude stát peníze. 

Petr Jakubek – my máme za to, ,že to nefungovalo ideálně, a myslíme si, že když tam bude ještě jeden člověk navíc, že 

to bude jen ku prospěchu věci. 

Hlasování k určení počtu místostarostů na dva
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Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Ing. Marek Folta, Martin 
Havránek, Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 1 hlas (Petr Mácha)
Schváleno

Volba místostarostů

Petr Jakubek – navrhl Ing. Yvetu Kovalčíkovou a Mgr. Jakuba Čmiela
Ing. Václav Zezulka – jakou budou mít kompetenci? Budou na úrovni, že budou moci podepisovat dokumenty.
Petr Jakubek – to budeme řešit následně
Ing. Kamila Balcarová – dotázala se, zda navržení členové s tímto návrhem souhlasí a oba navržení členové souhlasně 

přijali tento návrh

Hlasování ke zvolení Mgr. Jakuba Čmiela  jako prvního místostarosty obce
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Ing. Marek Folta, Martin 
Havránek, Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 1 hlas (Petr Mácha)
Schváleno

Hlasování ke zvolení Ing. Yvety Kovalčíkové  jako druhého místostarosty obce
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 7 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Ing. Marek Folta, Martin 
Havránek, Petr Mácha, Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 0 hlasů 
Schváleno

Evžen Peter – zastupitelstvo obce v souladu s §104 odst. 1, věta třetí, Zákona č.128/2000 Sb. Zákona o obcích 
ve znění pozdějších předpisů určuje místostarostu Mgr. Jakuba Čmiela k zastupování starosty v době jeho 
nepřítomnosti, nebo v době kdy starosta nevykonává funkci.

Hlasování k určení místostarosty Mgr. Jakuba Čmiela k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti, 
nebo  v době kdy starosta nevykonává funkci
Hlasování:
Pro: 9 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská, Petr Mácha) 
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Ing. Marek Folta, Martin 
Havránek, Ing. Václav Zezulka)
Schváleno

10. Volba členů rady obce Krmelín

Ing. Kamila Balcarová – volíme dva členy rady do zbývajícího počtu pět.

Mgr. Jakub Čmiel – navrhl Evžena Petera
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Ing. Yveta Kovalčíková – navrhla Ing. Petra Jakubka

Oba členové návrh přijali

Hlasování ke zvolení Ing. Petra Jakubka členem rady obce
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 5 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Martin Havránek, Ing. Václav 
Zezulka)
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Marek Folta, Petr Mácha)
Schváleno

Hlasování ke zvolení Evžena Petera členem rady obce
Hlasování:
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská) 
Proti: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Ing. Marek Folta, Martin 
Havránek, Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 1 hlas (Petr Mácha)
Schváleno

11. Změna odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce

Ing. Petr Jakubek – aby nedošlo k navýšení výdajů obce, tak navrhujeme snížit odměnu místostarostů z původních 

6 000,-Kč na 3 000,-Kč každému. Navíc je úspora vtom, že místostarosta nebude pobírat odměnu jako člen rady. Návrh 

usnesení zní: Zastupitelstvo obce v souladu s § 84, odst. 2, písmena e),  Zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích, obecní 

zřízení ve znění pozdějších předpisů stanovuje neuvolněným místostarostům odměnu s platností ode dne 21. 09. 2017 ve 

výši 3 000,-Kč.  

Hlasování ke stanovení odměny neuvolněným místostarostům s platností ode dne 21.09.2017 ve výši 3 000,-Kč.  

Hlasování:
Pro: 9 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Martina Helísková, Ing. Petr Jakubek, Marie Vašicová, Mgr. Jakub 
Čmiel, Evžen Peter, Ing. Yveta Kovalčíková, Lenka Zborovská, Petr Mácha) 
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 6 hlasů (MUDr. Jana Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel, Martin Havránek, Ing. Václav 
Zezulka, Ing. Marek Folta,)
Schváleno

Mgr. Jakub Čmiel – rezignoval na funkci předsedy KV
Ing. Yveta Kovalčíková – rezignovala na funkci člena KV

Zastupitelstvo obce vzalo rezignace obou členů na vědomí.

12. Kontrola usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce

Ing. Václav Zezulka – jsou to dva body, kdy jedním z nich je představení projektu projektantem k provedení přeložky 

vysokého napětí. Další bod byl navrhnout řešení využití pozemků ke cvičení hasičů. První bod byl splněn. Druhý bod 

jsme diskutovali a přišli jsme k tomu, že by se měly využít pozemky, které se k tomuto účelu využít dají a to je pozemek 

za školou, kde byl zbývající pozemek navržen zatravnit, a tato plocha by se mohla využít trénování hasičů.

Ing. Yveta Kovaříková – já si myslím, že jsme tady k tomuhle minule měli nějaké usnesení zastupitelstva, rada obce toto 

smetla ze stolu. 

PE – já bych chtěl za hasiče, protože jak je vidět, tak jste se nikoho neptali. Za školou není vhodný prostor na trénování 

hasičů, pokud tam vjedeme se strojem, tak to dělá kravál, uprostřed obce, to by sousedi určitě byli rádi a dále my 
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potřebujeme 100 metrů, to tam určitě to není. V dole by to eventuelně šlo. Nejlepší návrh byl na obecních pozemcích 

směrem na Proskovice. Pozemek by byl využit i pro rodiny a děti ze Světlova. Pokud jsou dotační programy, tak by se 

určitě nějaké řešení našlo.

Ing. Václav Zezulka – budoucnu budou vysoké náklady druhou etapu kanalizace a náklady na hřiště bude další velkou 

investicí.

Ing.Yveta Kovalčíková – přečetla usnesení z minulého zastupitelstva obce, kdy bylo uloženo dokonce září zpracovat 

studi proveditelnosti. Úkol tedy nebyl splněn. To stejné bylo i usnesení, které jsme dali ke školnímu hřišti.

Mgr. Jakub Čmiel – navrhl prodloužení termínu do konce roku 2017.

Hlasování k prodloužení termínu zpracování studie proveditelnosti na hřištěprohasiče do konce roku 2017

Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Schváleno

13. Informace o dění v obci od 20. Zasedání zastupitelstva obce

- oplocení potoka před budovou Hasičské zbrojnice zábradlím nebude provedeno – snaha je tento úsek zatrubnit

- na základě výběrového řízení byla na pozici hlavní účetní obce vybrána p. Naděžda Šlachtová s nástupem od 01 09.

2017

- u firmy KB projekt Aqua s.r.o.,Staroveská 129/154,Ostrava – Proskovice objednána studie zatrubnění potoka Machůvka 

včetně projednání s AOPK, MMF-M odboru ŽP a Povodí Odry v ceně 18000,-Kč

- provedená montáž zrcadla na ul. Lysková a zóna 30 na ul. Okrajní

- s firmou Metal-Management uzavřena Rámcová servisní smlouva na servis a opravy strojně technologických částí ČOV

- s firmou jk grant s.r.o. Ratibořská 169, Opava uzavřena smlouva na činnost v rámci projektu „Biologicky rozložitelný 

odpad na Frýdecko - Místecku“ – kompostéry pro obce Krmelín, Sviadnov a Kaňovice

- žádost PČR o součinnost obce – poskytnutí dokumentů k zakázkám malého rozsahu „Márnice“, okapový chodník a 

zateplení soklu Obecního úřadu v souvislosti s probíhajícím trestním řízením

- Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku – výkon trestu veřejně prospěšných prací134 hodin na území obce

-uzavírka silnice Krmelín – Proskovice bude ve dnech 9. až 12. 10. 2017

- bude podána žádost o dotaci na výměnu plynových kotlů v budově ZS a ZŠ

- dokumentace k ukončení hornické činnosti Dolu Paskov – k dispozici na OÚ

Ing. Yveta Kovalčíková - se zeptala, jak souvisí oprava cesty ulice na Proskovické s opravou vodovodních přípojek 

z vedlejších ulic, aby se nestalo, že se opravená cesta pak opět rozkope.

Ing. Václav Zezulka – ujistil, že nic takového se nestane.

Ing. Yveta Kovalčíková -co znamená žádost Policie ČR.

Ing. Václav zezulka – ano je to co prověřoval finanční výbor - Márnice a Okapový chodník u Obecního úřadu.

14. Nabídka České pošty, s.p. na poskytování poštovních služeb Poštou Partner

Ing. Václav Zezulka – česká posta se snaží převést provozování této služby na obec a my bychom doporučovali 

odmítnout převzetí této služby.

Hlasování k zamítnutí nabídky České pošty,s.p. na poskytování poštovních služeb Poštou Partner

Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Schváleno
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15. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro TJ Sokol Krmelín, spolek

Ing. Václav Zezulka – jedná se o Veřejnoprávní smlouvu na provoz TJ Sokol Krmelín, spolek

Hlasování ke schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro TJ Sokol 

Krmelín, spolek

Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Schváleno

16. Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Krmelín –II etapa“

Ing. Václav Zezulka – byly zahájeny činnosti, které se týkají stavby „Kanalizace II. Etapa“. Jedná se o 4 lokality v obci, 

kde dosud nebyla zřízena kanalizace.

Hlasování k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Krmelín –II etapa“

Pro: 15 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, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská)
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Schváleno

17. Diskuze

Ing. Yveta Kovalčíková – proč jsou popelnice na odpad u zdravotního střediska, je to problém, v létě stížnosti na vosy, 

v zimě bude problém, když budou děti sáňkovat. Navíc kontejnery jsou na 3 místech.

Ing. Václav Zezulka – je to dočasně přemístěno z důvodu úpravy prostoru za prodejnou Hruška. Po úpravách budou opět 

nádoby na odpad za touto prodejnou.

Ing. Yveta Kovalčíková – jak to vypadá s hřištěm. Není žádný postup. Návrhy od paní architektky TS byly přijatelné.

Měli se oslovit další projektanti, ale tak se nestalo. Bude se tedy pokračovat s TS, nebo jak to bude. Je třeba co nejrychleji 

jednat, pokud chceme, aby hřiště bylo připraveno do konce školního roku.

Ing. Václav Zezulka – byla zpracována projektová dokumentace, kterou lze použít.

Ing. Yveta Kovalčíková – mělo by se to začít řešit. Nemůžeme to přesouvat zase dál. 

JS – jen chci říci, že projektová dokumentace na školní hřiště stála 58 000,-Kč

Ing. Yveta Kovalčíková – To už jsme tady probírali minule. Další taková věc je úprava okolí OÚ. Také se na mne 

obrátila paní Petra Chmelová, která má dům na ulici Za Křížem. My máme vyhlášku o venčení psů, ve které je uveden 

pozemek, který sousedí s jejím, jako prostor pro venčení psů. Pokud by se tam něco stalo, mohl by nastat problém. 

V době, kdy jsme vyhlášku schvalovali, tak tam nestál žádný dům, teď se už staví další. Je třeba najít jinou parcelu.

Mgr. Jakub Čmiel – obec takovou parcelu musí mít

Evžen Peter – při každém větším dešti je problém zatopené kanalizace dešťovou vodou. Jak se to bude řešit?

Ing. Václav Zezulka – kritické hlášení se mi zobrazuje na mobilu. Nevím o tom

Evžen Peter – pan Ing. Jiří Černík říkal, že se budou provádět dýmové zkoušky. Tak jak se to bude řešit?

Ing. Václav Zezulka – tak jak říkal pan Ing. Jiří Černík

Ing. Kamila Balcarová – já bych se chtěla ještě vrátit k těm bodům, které jsme tady probírali na odvolání členů rady 

obce, protože Zdeněk Šindel řekl, že co za tím je, že tomu nerozumí, tak aby to nějak nevyznělo, tak pan Jakubek tady 

uvedl ty důvody, které nás k tomu vedly já bych k tomu chtěla říct, že ten hlavní důvod, který se tady prolíná vlastně už 

začátku nového volebního období sílící se nedůvěra v kroky rady obce a její práci, kdy na naše návrhy, na zvýšení 

transparentnosti, informovanosti, pro nás i všechny občany, nebyly vyslyšeny. Pak to začalo tím Mega Sunem kdy, jsme 
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měli pocit, že rada obce nejedná ve prospěch občanů. Ani anketa, která proběhla, ani to nic nezměnilo, tak jsme došli 

k názoru, že ta rada obce nezastupuje občany, jak by měla. Takže to je jediný důvod, ta nedůvěra. A chceme dostat 

procesy pod veřejnou kontrolu.

Zdeněk Šindel – já jsem reagoval na důvody, které uvedl Petr Jakubek. Jak si myslíte, že tohle prospěje občanům?

Vyměnit radu rok před volbami.

Ing. Kamila Balcarová – takže ty jednotlivé věci, není třeba opakovat, kdo si přečte jednotlivé zápisy z minulých 

zastupitelstev, tam se ty věci řešily, tam se ty neshody ukazovaly a je vidět, že ty názory, co je dobré pro občany a co ne, 

jsou odlišné, že argumenty jsou, není to nic, že bychom to vymysleli dneska. Na tu otázku, Co to může změnit, možná ty 

velké věci ne, ale ty drobné, například včasné zveřejňování všeho, aby veřejnost, pokud to bude chtít, měla kontrolu

Zdeněk Šindler – rada, než se to naučí, uplyne rok. Jaký bude přínos?

Ing. Kamila Balcarová – rozhodně bych si nedovolila předjímat, co se stane.

MUDr. Jana Paličková – občané z ulice Starodvorské se ptají, zda by bylo možné umístit na výjezd z této ulice zateplené

zrcadlo místo stávajícího, protože se zamlžuje.

Ing. Václav Zezulka – neboť jsem členem rady a já nebudu bránit nové radě v jejím rozvoji, a proto odstupuji z funkce 

starosty obce ke konci září letošního roku. Je to mé svobodné rozhodnutí. 

Ing. Marek Folta- prosil bych o dodržování Jednacího řádu zastupitelstva obce a to tak, aby ověřovatelem byl vždy jeden 

člen z koalice a jeden z opozice. Je tu podepsaná Kamila Balcarová a Martina Helísková.

Mgr. Jakub Čmiel -  já s tím souhlasím, ale byly navrženy panem starostou, sám jsem byl překvapen.

18. Závěr

21. zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta obce Ing. Václav Zezulka v 18:45 hodin.
Na závěr všem poděkoval za účast.

Zápis byl vyhotoven dne 27. září 2017




