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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70 
 
 

Z á p i s 
z 22. zasedání zastupitelstva obce,  konaného dne 26. 10. 2017  

 
 

Účast dle prezenčních listin byla následující: 
Členové zastupitelstva v počtu: 15 
Omluveni:                                                                                         0 
Neomluveni:   0 
Občané v počtu: 25 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

4. Volba volební komise 

5. Kontrola usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce 

6. Informace o dění v obci od 21. zasedání zastupitelstva obce 

7. Volba starosty obce Krmelín 

8. Volba člena rady obce Krmelín 

9. Volba předsedy a členů kontrolního výboru 

10. Stanovení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn 

11. Změna určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce Krmelín 

12. Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostovi obce Krmelín 

13. Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů obce 

14. Upravené zadání územního plánu obce Krmelín 

15. Žádost o vyjádření k akci: Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk 

16. Zahájení tvorby programu rozvoje obce Krmelín 

17. Diskuze 

18. Závěr 

 
1. Zahájení 
22. zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:00 hod. místostarosta obce Mgr. Jakub Čmiel. Přivítal přítomné 
občany, a členy zastupitelstva obce, kteří se sešli v počtu 14. (Pan Zdeněk Šindel po předchozí omluvě dorazil 
v průběhu jednání) Seznámil všechny s návrhem programu 22. zasedání zastupitelstva obce.  
 
Hlasování ke schválení programu 22. zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: 
Pro: 14 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, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů 
Schváleno 
 

 

2. Volba návrhové komise 
Členy návrhové komise byli navrženi pan Ing. Miloslav Kunát a paní Marie Vašicová. 
 
Hlasování ke schválení návrhové komise 
Hlasování: 
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Pro: 14 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, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů 
Schváleno 
 
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Ověřovateli zápisu z tohoto zasedání byli určeni pan Evžen Peter a pan Martin Havránek. 
Zapisovatelkou paní Ludmila Havránková. 
 
Hlasování k určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Hlasování: 
Pro: 14 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, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů 
Schváleno 
 
 
4. Volba volební komise 

Mgr. Jakub Čmiel – navrhuji složení volební komise jako na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce. Předsedkyni paní 

Ing. Kamilu Balcarovou. Členky paní Martina Helísková a MUDr. Jana Paličková. 

 

Všechny tři s návrhem souhlasily 

 

Hlasování ke zvolení Volební komise 
Hlasování: 
Pro: 14 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, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlas 
Zdržel se: 0 hlasů 
Schváleno 
 
5. Kontrola usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce 

Mgr. Jakub Čmiel – na tomto zasedání nebyl uložen žádný úkol. Pouze byl prodloužen termín, který byl uložen někdy 

v červnu, a to se týkalo hasičského hřiště a to je s termínem splnění tohoto úkolu do konce letošního kalendářního roku. 

Přesně to zní, že zastupitelstvo obce ukládá vypracovat studii proveditelnosti služeb ve variantním řešení. Termín tohoto 

úkolu je do konce roku. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

6. Informace o dění v obci od 21. Zasedání zastupitelstva obce 

 Žádost o doplnění součinnosti s Policií ČR – objednávka opravy márnice a zápis z 21. jednání rady obce (31.8.2015) 

 Omezení přístupu na ul. Vodárenská – sklopný sloupek, klíče u dotčených občanů 

 Volby do PSP ČR proběhly v obci v pořádku 

 Zprovozněno topení v místnosti pana Černíka 

 Opravena ulice Proskovická, sjezdy se řeší individuálně 

 Dotace pro TJ Sokol Krmelín ve výši 1 5000,- Kč na materiální a hmotné zabezpečení nového oddílu starších žaček a 

odměny rozhodčích 
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 Obec se přihlásila jako účastník řízení do řízení Posuzování vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., 

Dolu Paskov v období 2011 – 2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti“ na životní prostředí 

 Schválení daru LA na konání Jarmarku řemesel 

 Rozšíření stavební komise o Ing. Kovalčíkovou a Lenku Zborovskou 

 Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby 2. etapa kanalizace, schválena výběrová komise (7 členů z toho 4 

odborníci a 3 zástupci obce) 

 Koupě motorového fukaru značky HECHT 9254 za cenu 3290,-Kč 

 Snížení cen Krmelínského sborníčku na 20,- Kč a Historie Krmelína na 50,- Kč 

 Objednány baterie do výtahu na obecním úřadu na základě revize 

 Hřbitov: odstranění náhrobků bez zjevného majitele bude podle návrhu Mgr. Kubaly 

 Skáceny túje na hřbitově, na jaře naplánovaná rekonstrukce oplocení 

 Pořízeny obecní kalendáře, cena 50,- Kč 

 Oprava havarijní dešťové kanalizace (6 050,- Kč) u pana Jiřího Máchy, způsobeno ŘSD, částka bude vymáhána 

 Transfer do ZŠ na pořízení nového vybavení školní jídelny a proplacení nového boileru cca 190 tis. Kč 

 Schváleno vstupní vzdělávání pro NŠ 2500,- Kč 

 Nechali jsme vypracoval zprávy o stavu Opěrné zdi a schodiště u obecního úřadu a posudek stavby „Oprava 

Obecního domu“ OL – na základě toho reklamace schodiště a v případě Obecního domu snaha o ukončení akce, 

případně reklamaci apod. 

 Audit: drobné nedostatky byly odstraněny ihned, ale v zápise je směnka 

 Zahájeno fakturování asfaltování soukromých vjezdů v rámci první etapy kanalizace 

 

Mgr. Jakub Čmiel – současně bych chtěl poděkovat paní místostarostce Ing. Yvetě Kovalčíková, která za ten měsíc, co 

obec nemá uvolněného zastupitele, který by se mohl starat o obecní úřad (já jsem se snažil maximálně, ale většinou to 

bylo po prácí nebo během mé dovolené), takže ona na obecním úřadě prakticky i fyzicky byla. 

Ing. Yveta Kovalčíková – chtěla bych doplnit co se dělo na obci. Je tady jeden problémový projekt a to je ul. 

Proskovická. Do dneška na chodník na ulici Proskovické nemáme projekt, protože od srpna, kdy pan architekt dodal 

podklady, které si vyžádala paní Haladejová, která to má na starosti, tak se nic nedělo. Já jsem jí 14 dní naháněla. Byla 

týden v Benešově, a na konec to dopadlo tak, že jsem se s ní minulý týden setkala sama, protože architekt nemohl. Hodinu 

a půl jsme konzultovali. Ona mi vysvětlila, co všechno chce. Pak jsem seděla s architektem. Doplnili jsme všechno, co se 

dalo. V pondělí jsme tam opět byli spolu. Ještě jsme se poptali, co by tam mělo být. Myslím si, že všechno to, co ona 

požadovala bylo splněno včera. Pan architekt tam vezl ten projekt, ale pokud tam zase najde nějakou chybu, která se jí 

nezdá, tak už definitivně zastaví řízení. Nyní čekáme, co si paní Haladejová zase usmyslí, protože opravdu to bylo 

slovíčkaření a architekt předělával celé plachty a celou zprávu kompletně pro to, že se jí nelíbilo, například slovo 

„vjezd“ a další drobnosti z mého laického pohledu. Očekáváme, že buď bude zastaveno řízení, nebo očekáváme povolení. 

S panem Slabým jsme také jednali. Protože dnes máme konec října, tak nechtějí rozjíždět stavbu, i kdybychom dostali 

stavební povolení. S největší pravděpodobností se začne stavět na jaře. Předpokládáme, že i kdyby bylo zastaveno řízení, 

tak do jara se to dá dohromady, a to stavební povolení se nám podaří získat. Jinak co se týče ulice Proskovické přišlo na 

obec dost stížností ohledně vjezdů, protože někteří tam mělo opravdu velké schody, nebo měli špinavou zámkovou 

dlažbu. To jsem osobně prošla se stavbyvedoucím, s projektantem a byl tam i zástupce firmy, která bude stavět chodník. 

Prošli jsme si každý vjezd. Něco jsem nafotila, něco již začali opravovat. Opravdu, tam kde mají lidé tu zámkovou dlažbu 

jako třeba u paní Blechové tak to kompletně celé předkládávají a dávají to do pořádku. Někde jsou udělané nové betonové 

vjezdy. Je to ale jen na té straně, kde nevede chodník. Tam, kde bude chodník je to pouze provizorně udělané s tím, že 

tam nejsou ani takové schody a lidé jsou smíření s tím, že se to na jaře dá do pořádku. Argumentovala jsem s tím, že oni 

na krajnici sypou recyklát, který za normálních okolností v létě, když se zahřeje by měl ztuhnout, ale nyní to je sypaný 

štěrk, který se lidem do trávníku dostane a na to bylo mnoho stížností a je slíbené, že na jaře, jak budou sekat, tak to dají 

do pořádku, neboť nyní s tím opravdu nic neuděláme. Co je další problém je úsek lesní cesty, který je mezi Krmelínem a 

Proskovicemi, tak tam to je opravdu nebezpečné, neboť jak nyní navýšili vozovku, tak ty srázy jsou ještě větší a myslím 

si, že by bylo vhodné napsat za obec žádost, i když nevím, jak uspějeme, ale dát tam třeba nějaké odrazky, nebo patníky, 

neboť jak to nyní začne v zimě klouzat, tak to je opravdu velmi nebezpečné. Zítra pokud nebude pršet, tak budou dělat 

středové čáry. Pokud bude pršet, tak se to musí nechat na příští týden, protože za mokra se to dělat nedá. To je všechno 

k cestě i chodníku. Pokud máte nějaké otázky a já budu vědět, tak odpovím. Také jsme začali vyklízet prostory 
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v provozovnách. Byl tam neskutečný binec. Ledničky, pračky, televize. Domluvili jsme se s panem LH, který nám to 

odveze za 3,-Kč za kilogram. Obec za to dostane peníze a my jsme rádi, že jsme se toho zbavili. Dnes mi pan LN říkal, že 

odvezli naplněný kontejner, který nám nějak spadl do vlastnictví, protože jsem zjišťovala, jestli to není od pana G, ale 

není, takže to je tam taky vyklizené. Máme v plánu to nějakým způsobem vyčistit a dát to dohromady. V zimním období 

se budou vyklízet garáže. Je tam obrovské množství všeho nepotřebného. Zjišťujeme, zda se nedá odprodat nějaký 

materiál jako je stará míchačka, která se nepoužívá, takže to je na zvážení. Pokud by občané měli zájem tak to zkusíme 

nějak vymyslet. Co se týče hřbitova, tak bychom na jaře chtěli opravit zeď. Z tohoto důvodu jsme tam nechali ty pařezy, 

tak ať se nikdo nediví. Nechceme to vytahovat nyní, aby to nespadlo. V zadu je dnes jeden kontejner vyvezen. Jsou svátky 

a my na hřbitově budeme uklízet, ale je tam problematická zóna nepořádku kolem kontejnerů.  

Co se týče školy, tak jsem tam byla na prohlídce. Pan ředitel dal nějaké požadavky a myslím si, že to nebude problém. U 

školy jsou problematické prolézačky. Pan bývalý starosta objednal opravu za 9 000,-Kč. Něco se tam opravilo. Pan ředitel 

říkal, že to není ani natřené, takže to budu zjišťovat. Ještě jsem se chtěla zeptat, zda to někdo fyzicky přebíral. Po opravě 

opět volali, že tam na hřebíku visí nějaké dřeva. Pan LN to kontroloval a zjistil, že ty střížky jsou kompletně shnilé, takže 

se budou na jaře měnit. Musí se to celé natřít a dát do pořádku. Opět jsme vytáhli projekt dopadové lochy. Oslovila jsem 

firmu, která byla po vyhodnocení první. Byla jsem se tam s nimi podívat. Dohodli jsme se, že dají novou nabídku, protože 

v nabídce byly započteny i výkopové práce a uložení zeminy, což se v podstatě nás netýká, neboť my tam máme štěrk a 

když jej odvezeme my a uskladníme jej pro naší potřebu, tak nám z toho projektu ubude hned 20 000,-Kč, takže na tom se 

pracuje. Na ČOV jsme zjistili, že tam není žádné zabezpečovací zařízení. Žádný alarm a žádná kamera, takže by bylo 

dobré tam zřídit nějaké zabezpečení, neboť si myslím, že to je malá továrna a je tam dost utopených miliónu a kdyby tam 

někdo třeba jen vniknul a zničil ty bakterie, tak by vznikly velké škody pro obec. 

Mgr. Jakub Čmiel – v tuhle chvíli to vlastně hlídá pan J, který je provozním. To jen, aby to nevypadalo, že to není vůbec 

hlídané. 

Ing. Yveta Kovalčíková - poptali jsme 5 firem na servis čištění, který také nemáme. Dnes se mi ozvala už jedna firma, 

takže to je v běhu. O těch asfaltech, že na vjezdy budou vystaveny faktury o tom už mluvil Jakub. 17.10.2017 byla 

vyhlášená druhá etapa kanalizace. Včera jsem byla na setkání obcí SMOPO. Byli jsme se podívat na výstavbu domova 

důchodců pro seniory v Kateřinicích. Staví to místní občan a vyloženě chce, aby tam byli občané z okolí a z té vesnice. 

Staví to bez dotací na svoje náklady a náklady půjčené od kamarádů. Má krásné vize, pokud mu to vyjde. Bude tam 49 

míst a 27 jich už je zamluvených. Pokud by někdo z našich občanů chtěl, tak se může přihlásit. S panem projektantem, 

který řeší chodník na ul. Proskovické, tak nám ukázal, jak by mohl vypadat chodník na ul. Paskovské. Tam to nějak 

zamrzlo. Jsou udělány nějaké návrhy, ale zatím jsme se nedobrali k nějakému konečnému řešení. Já jsem říkala, že ještě 

se pokusím zajít za panem VH, jestli by nebyla nejrychlejší varianta, že bychom se domluvili na té straně, kde nejsou 

rodinné domy a pokud to zamítne, tak se budeme muset rozhodnout, aby se to už někom posunulo. Aspoň ta první etapa 

po Příčnou cestu. Tím bychom ten projekt dotáhli do konce. Co se týče dotace na ulici Proskovickou, tak jsme zjistili, že 

už před rokem nám ji zamítli. Zjišťovala jsem proč, tak paní inženýrka mi napsala, že jen proto, že jsme neměli stavební 

povolení a měli jsme dostat vyrozumění z Ministerstva, ale to jsme také nenašli. To nám pak pan starosta řekne, kde by se 

to dalo najít. To je k chodníkům. 
 

Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

7. Volba starosty obce Krmelín 

Mgr. Jakub Čmiel – požádal paní Ing. Kamilu Balcarovou, aby se ujala své práce. 

Ing. Kamila Balcarová – zahajuji volbu starosty obce Krmelín a prosím o nominace 

Ing. Petr Jakubek – navrhl bych paní Ing. Yvetu Kovalčíkovou 

Ing. Kamila Balcarová – další návrhy. Paní Ing. Yveta Kovalčíková nominaci přijala. 

Mgr. Jakub Čmiel – já bych se přihlásil do diskuze k tomuto bodu, jak jsem již předem naznačil paní Ing. Yvetě 

Kovalčíkové. Abych obhájil, jakým způsobem tady budeme hlasovat. Není veřejným tajemstvím, že koalice a opozice je 

zde rozdělená na 7 a 8 hlasů. Ať už bývalá, nebo současná koalice a poté co poněkud neočekávaně pan Zezulka rezignoval 

na post starosty, některé z nás to překvapilo. Mě osobně to dokonce i velmi zamrzelo, ale je to jeho osobní volba, se 

kterou jsme se museli nějakým způsobem vyrovnat. Obecní úřad ten měsíc fungoval. Zaplaťpánbůh se to nijak neodrazilo 

na jeho činnosti a my jsme byli nuceni vybrat nového starostu obce s tím, že za ČSSD byl nominován kandidát a dále byla 

nominována Ing. Yveta Kovalčíková. Musím říci, že paní Ing. Yveta Kovalčíková získala větší podporu a tady 

v zastupitelstvu je uzavřená písemná koaliční smlouva. A já nyní můžu za ČSSD říct, že tuto koaliční smlouvu dodržíme, 
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i když byl postaven jiný než náš kandidát, protože není alternativa. Alternativou je jenom rada, kterou jsme tady před 

měsícem pomáhali odvolat. I když to nebylo pro některé z nás úplně jednoduché řešení, tak pevně doufám, že takto nově 

složená rada obce bude fungovat. 

Ing. Kamila Balcarová – ještě někdo chce něco říct? Nikdo, takže dávám hlasovat. 

 

 

Hlasování ke zvolení paní Ing. Yvety Kovalčíková jako starostky obce Krmelín 
Hlasování:  
Pro: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová) 
Proti: 1 hlas (Ing. Miloslav Kunát,) 
Zdržel se: 5 hlasů (Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav 
Zezulka) 
Schváleno 
 
Ing. Kamila Balcarová – počtem hlasů 8 pro paní Ing. Yvetu Kovalčíkovou prohlašuji ji za zvolenou starostku obce. 
 
Ing. Yveta Kovalčíková – já bych jen k tomu chtěla něco říct. Byla jsem zvolena těsnou nadpoloviční většinou. 
Chtěla bych poděkovat za důvěru a budu se snažit Vás nezklamat. Zároveň bych chtěla poděkovat bývalému 
panu starostovi Ing. Václavu Zezulkovi, který vedl obec 19 let. Myslím si, že obec je stabilizovaná. Není 
zadlužená, takže za to můžeme poděkovat jemu. Některé projekty se podařily. Myslím si, že ty hlavní, které 
jsme chtěli, jako je kanalizace, plynofikace, vodovodní řád, takže to je vlastně jeho zásluha a za to mu děkuji. Já 
bych osobně chtěla poděkovat za ten měsíc tady holkám, které na obci mě neuvěřitelně podpořily a pomáhaly 
mi, protože to nebylo někdy jednoduché. A to HP, LH, JS a NŠ. Ještě jednou Vám děkuji za důvěru a budu se 
snažit nezklamat. Když budete potřebovat něco prokonzultovat, poradit, vyřešit nějaký problém, tak ráda Vás 
uvidím a nikoho neodmítnu, pokud budu moct, pomohu. 
Mgr. Jakub Čmiel – nyní bych ukončil bod volby starosty obce a budeme pokračovat volbou člena rady obce.  
 
 
V 17:32 hod. dorazil na 22. Zasedání zastupitelstva obce pan Zdeněk Šindel. 
 
8. Volba člena rady obce Krmelín 

Mgr. Jakub Čmiel – v jaké jsme momentálně situaci. Rada obce má 4 členy. Chybí pátý člen. My máme v z minulého 
zasedání zastupitelstva usnesení, které stanovuje počet místostarostů na dva. Vzhledem k nastalé situaci už to usnesení 
nepovažujeme za nutné, tak bych na začátek tohoto bodu dal návrh procesního usnesení, že zastupitelstvo obce určuje 
počet místostarostů na jednoho. Tím pádem, že je to procesní návrh tak bych dal rovnou hlasovat. 
 
Hlasování k určení počtu místostarostů na jednoho 
Hlasování:  
Pro: 15 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů  
Schváleno 
 
Mgr. Jakub Čmiel – snížením počtu místostarostů jsme se dostali k tomu, že je třeba obsadit funkci člena rady obce. 
Ing. Kamila Balcarová – zahajuji volbu člena rady obce Krmelín.  Poprosím o návrhy. 
Ing. Petr Jakubek – navrhuji Lenku Zborovskou 
Lenka Zborovská – přijímám 
Hlasování ke zvolení paní Lenky Zborovské členkou rady obce Krmelín 
Hlasování:  
Pro: 9 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha) 
Proti: 1 hlas (Zdeněk Šindel) 
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Zdržel se: 5 hlasů (Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. 
Václav Zezulka) 
Schváleno 
 
 
9. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru 

Mgr. Jakub Čmiel – byla změněna rada obce a tím vyvstal problém, že Kontrolní výbor, který ze zákona musí 
existovat v každé obci, se ocitl v situaci, že místo pěti členů včetně předsedy má momentálně pouze dva členy a 
žádného předsedu. Na poslední schůzi jsme vyzvali volební strany, aby předložili své kandidáty s tím, že musím 
upozornit, že předsedou kontrolního výboru musí být člen zastupitelstva. Za ČSSD, která uvolnila místo 
v Kontrolním výboru navrhuji za člena Marka Čmiela a chtěl bych připomenout, že jsou ještě dvě volná místa a 
to dle neformální dohody ze začátku volebního období místa Nestraníků a místo Krmelín 2014 s tím, že osobně 
jsem tady zmínil na některém z jednání, že bych byl rád, aby předseda kontrolního výboru byl z opozice. Jsou 
další návrhy do kontrolního výboru? 
Zdeněk Šindel – KDU ČSL nemá návrh. 
Mgr. Jakub Čmiel – Krmelín 2014? 
Ing. Petr Jakubek – taky nemá návrh. 
Mgr. Jakub Čmiel – udělejte si obrázek sami. Všechny volební strany to věděly měsíc dopředu a Kontrolní 
výbor jako základní kontrolní orgán obce zjevně nebude fungovat až do další schůze zastupitelstva obce. Já 
bych tedy poprosil, aby bylo hlasováno alespoň o návrhu ČSSD, aby členem Kontrolního výboru byl zvolen 
Marek Čmiel. 
 

Hlasování ke zvolení Marka Čmiela jako člena Kontrolního výboru 

Hlasování:  
Pro: 11 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana 
Paličková,) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 4 hlasů (Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Schváleno 
 
Mgr. Jakub Čmiel – tento bod budeme muset předložit i na příštím zasedání zastupitelstva obce, protože jsme 
v situaci, která odporuje zákonu o obcích. 
 

10. Stanovení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn 

Mgr. Jakub Čmiel – bylo dlouholetým zvykem, že uvolněn z funkce byl starosta obce a já si osobně myslím, že ta praxe 

by měla i nadále pokračovat, a proto navrhuji usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s §84 odst. 2 písmeno m) zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších předpisů stanoví funkci starosty obce Krmelín jako 

dlouhodobě uvolněnou. Má k tomu někdo nějaké připomínky nebo návrhy? Nevidím, takže můžeme hlasovat 

 

Hlasování: Zastupitelstvo obce v souladu s §84 odst. 2 písmeno m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 

zřízeních) ve znění pozdějších předpisů stanoví funkci  starosty obce Krmelín jako dlouhodobě uvolněnou 

Hlasování:  
Pro: 15 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů  
Schváleno 
 

 

11. Změna určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce Krmelín 

Mgr. Jakub Čmiel – na jednom z prvních zasedáních zastupitelstva obce v tomto volebním období z praktických 

důvodů samozřejmě tato pozice byla odhlasována pro pana Ing. Václava Zezulku jakožto tehdejšího starosty obce. Opět 
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vzhledem k jakémusi pružnějšímu jednání za obec by bylo ideální, aby tímto určeným zastupitelem byl zvolen starosta. 

Navrhuji usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 SB., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů mění určeného člena zastupitelstva z Ing. Václava 

Zezulky na Ing. Yvetu Kovalčíkovou.  

Zdeněk Šindel – můžu se zeptat? Chtěl bych se zeptat paní Ing. Yvety Kovalčíková jaké má kvalifikační předpoklady 

k tomu. Jestli mí vzdělání v oboru stavebnictví, nebo má odbornost co se týče stavebního řádu, protože samozřejmě tady 

tato funkce pověřeného zastupitele vyžaduje určitou kvalifikaci. To znamená, jestli bys nám mohla sdělit jaká je tvoje 

kvalifikace. 

Ing. Yveta Kovalčíková – já nemám stavební vzdělání, ale dlouhodobě se Územním plánem obce Krmelín zaobírám. 

Víš, že jsme to tady před rokem řešili s panem Ing. Kleinem. V podstatě veškeré materiály, které se týkaly Územního 

plánu jsem připravovala já, takže si myslím, že už jsem dostatečně obeznámena. Samozřejmě netvrdím, že vím všechno, 

ale myslím si, že tohle je věc, kterou jsem schopná vykonávat. Nyní jsme měli minulý týden pracovní skupinu, která 

taky byla na můj popud sestavena, abychom měli poradní orgán k Územnímu plánu. Dostali jsme tam nějaké body, 

které chceme prosadit v zadání, které budeme dnes schvalovat. Takže si myslím, že nemám co víc k této problematice 

vysvětlovat. Chtěla jsem se zeptat pana Ing. Václava Zezulky, jak zastupoval, jestli konzultoval něco s paní 

Vojnovičovou, protože jsme nedostali žádné zpětné vazby. 

Ing. Václav Zezulka – zatím jsem neměl možnost s ní nic konzultovat, protože jsme nebyli vyzváni ani osloveni. První 

aktivity, které se týkají tvorby nového Územního plánu je schválení upravené zadávací dokumentace. 

Ing. Yveta Kovalčíková – já jsem dnes kontaktovala paní Vojtovičovou ohledně těch bodů, které jsme navrhli jako 

pracovní skupina, jestli je možné je zařadit, i když schválíme Územní plán. Paní Vojtovičová tam nebyla, ale mluvila 

jsem s nějakým jejím kolegou, který odsouhlasil veškeré body, že s tím není problém. Klidně to můžeme dát přímo do 

zadání, ale rozhodli jsme se, že to dáme jako doplňující bod. Vůbec  nebude problém, aby to zapracoval. Bude to spíše 

na pana architekta Ing. Kleina. Pokud má někdo problém s tím, že bych zastupovala obec v jednání s paní 

Vojtovičovou. 

Zdeněk Šindel – já bych jenom vzhledem k tomu, že mě ta odpověď nijak zvlášť neuspokojila, já si totiž myslím, že 

Územní plán je tak zásadní dokument 

Ing. Yveta Kovalčíková -  já si to také myslím. 

Zdeněk Šindel – tento dokument se schvaluje na 15 let do předu a že by to neměl dělat člověk, Který má prakticky 

nulové zkušenosti se stavebním právem atd.  já bych chtěl navrhnout protinávrh, aby pověřeným zastupitelem zůstal 

bývalý pan starosta Ing. Václav Zezulka, který s tím má asi největší zkušenosti.  

Mgr. Jakub Čmiel – já bych k tomu jen doplnil, samozřejmě o protinávrhu bude hlasováno jako první, jen když se 

zapojím do té diskuze, zda všichni zastupitelé znají stavební zákon a vyjmenovaný §47. Já předpokládám, že Zdeněk 

Šindel ho zná dokonale, případně jej má před sebou, tak moc dobře ví, jaký je úkol určeného zastupitele. To je být 

jakýmsi pojítkem mezi zastupitelstvem obce a jeho vůlí a pořizovatelem, který je ve Frýdku-Místku. Tam není v náplni 

činnosti tohoto zastupitele jakákoliv odborná věc. On má pouze být ten styčný důstojník, se kterým má Frýdek-Místek 

komunikovat. On plní v podstatě čistě úřední roli. Není to vlastně ani politická úloha. Necháme hlasovat o protinávrhu 

Zdeňka Šindela. 

 

Hlasování o přijetí protinávrhu pana Zdeňka Šindla 

Hlasování:  
Pro: 4 hlasy (Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, Ing. Marek Folta, , Zdeněk Šindel) 
Proti: 8 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová) 
Zdržel se: 3 hlasy (Petr Mácha, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka) 
Neschváleno 

 

 

 

Hlasování ke změně určeného zastupitele k jednání o Územním plánu a určení k zastupování paní Ing. 
Yvetu Kovalčíkovou 
Hlasování:  
Pro: 10 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, , Ing. Václav Zezulka,) 
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Proti: 3 hlasy (Ing. Miloslav Kunát, Ing. Marek Folta, Zdeněk Šindel) 
Zdržel se: 2 hlasy (MUDr. Jana Paličková, Martin Havránek) 
Schváleno 
 

 

12. Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostovi obce Krmelín 

Mgr. Jakub Čmiel – na minulém zasedání zastupitelstva obce, kdy jsme tady zvyšovali počet místostarostů, bylo toto 

navýšení odůvodněno tím, že místostarostům se mohou ukládat podle zákona o obcích určité kompetence. Tím, že už 

máme pouze jednoho místostarostu, ale zůstává jakési rozdělení těchto kompetencí a je navrženo usnesení: Zastupitelstvo 

obce Krmelín v souladu s § 104 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších předpisů svěřuje 

místostarostovi Mgr. Jakubovi Čmielovi úkoly v samostatné působnosti na úseku dopravy, sportu, investic a kroniky. 

 

Hlasování : Zastupitelstvo obce Krmelín v souladu s § 104 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve 

znění pozdějších předpisů svěřuje místostarostovi Mgr. Jakubovi Čmielovi úkoly v samostatné působnosti na 

úseku dopravy, sportu, investic a kroniky 

Hlasování:  
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, , Ing. Václav Zezulka, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Miloslav Kunát, Zdeněk Šindel)) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Marek Folta, Martin Havránek) 
Schváleno 
 
 

13.Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů obce 

Mgr. Jakub Čmiel – musím říct, že mi osobně je tento bod docela nepříjemný. Vést jej tady dvě schůze za sebou, ale na 

základě upozornění Krajského úřadu prostřednictvím obecního úřadu jsme byli upozorněni, že by se odměny 

neuvolněným zastupitelům měly schvalovat jako celek a nemělo by to být pouze vynětí jedné funkce z toho usnesení, 

které bylo přijato na začátku volebního období. Také došlo ke změně počtu místostarostů, takže předkládám tady návrh 

usnesení, které v podstatě je takové, že odměny zůstávají jako na začátku volebního období, akorát odměna místostarosty 

se mění na 5 000,-Kč/měs. 

 

Hlasování:  Zastupitelstvo obce na základě § 84 odst. 1 písmeno m) schvaluje odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva obce s účinností od 26.10.2017 takto: 

Člen zastupitelstva  300,-Kč 

Člen rady obce  1230,-Kč 

Předseda výboru   1020,-Kč 

Člen výboru   250,-Kč 

Předseda komise  800,-Kč 

Člen komise   200,-Kč 

Místostarosta    5 000,-Kč 

Při souběhu výkonu dvou či více funkci se odměna poskytuje jako součet měsíčních odměn stanovených pro 

jednotlivé funkce. Neplatí pro funkci místostarosty 

 

Hlasování:  
Pro: 15 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů  
Schváleno 
 

14. Upravené zadání územního plánu obce Krmelín 



 - 9 - - 

Mgr. Jakub Čmiel – je to bod, který byl vyřazen z předchozího zasedání zastupitelstva právě proto, aby se mohla sejít 

skupina k Územnímu plánu, kterou jsme si odhlasovali v červnu tohoto roku.  

Ing. Yveta Kovalčíková – jak už jsem říkala, sešli jsem se minulý týden ve složení pracovní skupiny KS, MZ,JV,  ZŠ, JČ 

a já. Měli jsme pozvaného hosta, pana arch. Hudáká, který nám vysvětlil věci, které my můžeme v tomhle návrhu zadání 

požadovat a nebude s tím problém. Chtěli jsme pozvat pana Ing. Arch Kleina, který je zpracovatelem našeho Územního 

plánu, ale ten nemohl a souhlasil, aby Ing. Hudák konzultoval s námi návrh zadání. Myslím si, že jsme prošli veškerý 

materiál a došli jsme k návrhu pěti bodům. Předpokládám, že všichni jste tento návrh zadání probrali. Myslím, že to bylo 

v minulém programu a všichni jste měli dost času. Prvním bodem je na str. 5 vyškrtnout slovo „výroba a podnikání“. Str. 

5 třetí odstavec. Nechceme už vymezovat další plochy pro podnikání, tak jsme doporučili výrobu a podnikání vyškrtnout. 

Další bod je v Územním plánu určit % zastavění stavebního pozemku v zóně výroby. Jedná se o to, že pokud by v zóně 

výroby nějaký podnikatel zastavit celou plochu výrobní halou, tak abychom měli omezený zastavěný pozemek. Třeba to 

bude 20%. Je to všechno dále na spolupráci s Ing. arch. Kleinem. Třetí bod je v Územním plánu určit stanovisko 

maximální výšky pro plochy různého určení. My si můžeme určit pro obec v určitých zónách různé výšky. Nemusí to být, 

že obec má stanovenou jednotnou výšku. Myslím, že nyní je 12m v celé obci. My si můžeme určit, že budeme mít v zóně 

výroby třeba 6m, pro bydlení 9m. Je to individuální. Zase to bude na spoluprácí s Ing. arch Kleinem. Respektovat u 

architektonicky cenných staveb funkční využití plochy občanské vybavenosti. Znamená to, že třeba máme tady kapličku 

církve husitské s tím, že kdyby tato církev prodala tento objekt nějakému podnikateli, který by tam chtěl třeba benzínovou 

pumpu, nebo skladovat pytle se zrním. Na str.6 máme vyjmenované architektonický cenné stavby. Architektonicky 

cennou stavbou je Obecní dům, škola, Obecní úřad, školka, modlitebna církve Československé husitské, kostel svatého 

Jana a Pavla, kamenný kříž 2x, památník občanů padlých ve světových válkách, památník padlých rudoarmějcům a 

občanům umučených v době okupace a dominanta technická – betonový skelet. To jsou vyjmenované architektonické 

stavby a my bychom chtěli, aby byly respektovány u těchto staveb funkční využití občanské vybavenosti. Znamená to, že 

v případě změny vlastníka nemůže tam být nic jiného než vlastně občanská vybavenost, a tím, že bude zachována ta 

funkčnost. To je bod 4 a na straně 9 je zatrudnění v odstavci vodní plochy. V podstatě je to dnes v rozporu, protože my 

jsme si zažádali o zatrubnění, nebo máme udělanou studií zatrubnění potoka od hasičské zbrojnice až po soutok. Bylo by 

to v rozporu. Nezatrubňovat vodní toky, respektovat volný vodní prostor. Když bychom chtěli zatrubnit, tak se nám to bije 

se zadáním v Územním plánu. Vyškrtnout tento odstavec. Výsledkem schůzky je doporučení pro nás pro zastupitelé, 

abychom schválili návrh zadání jako takový s tím, že budeme požadovat zapracování připomínek. To je k navrhovanému 

zadání. V případě, že návrh zadání schválíme tak začne další proces na práci Územního plánu. 

Ing. Kamila Balcarová – já si myslím, že podle toho, co jste tady slyšeli tak paní Ing. Yveta Kovalčíková je víc než 

kompetentní, aby byla styčným důstojníkem pro pořizování Územního plánu, protože mě se dotkla ta poznámka pana 

Zdeňka Šindla,, že nemá stavební vzdělání. Já si myslím, že pan Ing. Václav Zezulka také nemá stavební vzdělání a kdyby 

hypoteticky celé zastupitelstvo bylo navoleno ze samých lékařů, tak by nikdo neměl stavební vzdělání a stejně bychom 

toho styčného důstojníka potřebovali. Od toho je potom ta pracovní skupina, která je složena z odborníku a všechno bude 

fungovat. To je všechno. 

Zdeněk Šindel – já bych doporučil, aby v tom zápise byl nahrazen pan JS JV, neboť pan JS tam nebyl. 

Ing. Yveta Kovalčíková – to se omlouvám. 

 

Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Územního plánu obce Krmelín  ve znění připomínek viz. příloha 

Hlasování:  
Pro: 15 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů  
Schváleno 
 

 

15. Žádost o vyjádření k akci: Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk 

Mgr. Jakub Čmiel – na posledním zasedání zastupitelstva obce Krmelín jsme tady měli projektanta této akce, který nás 

požádal o stanovisko k této věci. Materiály byly celou dobu na OÚ. Některé byly rozeslány elektronicky. Kdo měl zájem, 

tak se na ně mohl podívat. 
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MB – chtěla bych se zeptat, o které vedení se jedná. Omlouvám se, že jsem se nepodívala přesně, kde to je, ale jedná se o 

které vedení? 

Ing. Yveta Kovalčíková – jak jsou pozemky pod fotovoltaikou. Jsou to vlastně tři pozemky dohromady a středem jim 

vede vedení. 

MB – to je to světlo. A to vede i naši zahradu. 

Mgr. Jakub Čmiel – tam jde spíš jen o ten jejich pozemek. 

MB – jak se tam to slavné vedení předělávalo, tak to udělali bez našeho vědomí, ale bohužel to bylo v nějakém 85 nebo 

86 roce a nezeptali se nás. Když jsme se ozvali, tak nám do dnešního dne nikdo neodpověděl. Natáhli nám vedení přes 

zahradu, a to jen kvůli tomu, že se tam za námi postavila ta hala. Když to chtějí dát do země, tak ať to udělají i přes nás. 

Ing. Yveta Kovalčíková – tohle je soukromá akce firmy Mega Sun, kteří zažádali, aby tam mohli stavět. 

Mgr. Jakub Čmiel – bude to dělat ČEZ. 

Ing. Yveta Kovalčíková – ano bude to dělat ČEZ na požadavek firmy Mega Sun. Středem jim vede to el. vedení a chtějí 

tam stavět haly, tak vlastně jej chtějí dát do země. Ale my nechceme. 

Mgr. Jakub Čmiel – máme platné usnesení, které vyšlo z ankety v obci, které bylo na zastupitelstvu schváleno. Já přečtu 

návrh usnesení, které k tomu zatím máme: S ohledem na účinné usnesení č. 8. a) z 15. Zastupitelstva Obce Krmelín, 

konaného dne 11. října 2016, kterým Zastupitelstvo obce Krmelín uložilo radě Obce Krmelín a starostovi obce Krmelín, 

aby podnikli veškeré právní kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě jakéhokoliv objektu průmyslové výroby nebo 

skladování na pozemcích parc. č. 1207, 1214 a 1228 v katastrálním,území Krmelín, Zastupitelstvo Obce Krmelín 

nesouhlasí se stavbou označenou jako: "Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk". 

Mgr. Jakub Čmiel – toto je návrh usnesení, které bylo konzultováno s obecním právníkem, a ještě bude doplněno, 

protože žádost požaduje ještě vyjádření, zda na daných parcelách má obec sítě ve svém majetku, takže to bude doplněno 

ještě větou: Zastupitelstvo obce Krmelín konstatuje, že na daných parcelách nemá obec Krmelín ve své správě ani 

vlastnictví žádné sítě. Má k tomu ještě někdo něco? 

AB – já bych se chtěla zeptat, kdo to teda bude platit tu přeložku, 

Mgr. Jakub Čmiel – určitě ne obec Krmelín, protože ta na tom nemá žádný zájem a nějakým způsobem se jí to nelíbí. 

Ing. Yveta Kovalčíková – zřejmě firma Mega Sun, protože oni museli požádat. Oni to sami nemohou udělat.  

Ing. Miloslav Kunát – ta věta by měla být doplněná do toho usnesení, že tam nejsou ty inženýrské sítě. 

Mgr. Jakub Čmiel – nyní jsem to formuloval. Zastupitelstvo obce Krmelín konstatuje, že na daných parcelách nemá 

obec Krmelín ve své správě ani vlastnictví žádné sítě. 

Zdeněk Šindel  -já bych k tomu měl ještě jednu technickou připomínku. Chtěl bych říct, že žádost, která,  přišla na obec 

napsal projektant, který pro firmu ČEZ zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí a ptá se jestli na pozemku jsou 

inženýrské sítě a dodává ještě, že žádá o souhlas obce se stavbou. Já si myslím, že tady tato žádost je naprosto nadbytečná, 

protože projektant se nemá tady na to co ptát, a kromě toho i to usnesení je celkem zbytečné, protože ta odpověď měla být 

do 30 dnů podle stavebního zákona. To znamená, že to je už víc jak 3 měsíce, takže ten projektant si to udělal stejně podle 

sebe. Můžeme hlasovat, ale stejně to k ničemu nebude. 

Mgr. Jakub Čmiel – já bych reagoval na Zdeňka Šindela. Já přečtu část textu. „Žádám o vyjádření k námi plánované akci 

„Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk".“ Naše stanovisko bylo formulováno, jak jsem to tady přečetl. Za druhé: 

„Žádám tímto o vyjádření k existenci síti“.  To jsou dvě žádosti obsažené v jedné. Na obě bude odpovězeno usnesením 

zastupitelstva, protože si tuto záležitost vyhradilo a pokud jde o lhůty, tak zastupitelstvo obce podle zákona o obcích, 

pokud přijde podnět spadající do jeho kompetence, má lhůtu 90 dní.  

Zdeněk Šindel  - stavební zákon říká něco jiného. 

Mgr. Jakub Čmiel – s tím už se bude muset poprat stavební úřad. My se držíme znění zákona o obcích, který jasně říká, 

jak může zastupitelstvo projednávat podněty a návrhy. 

Ing. Yveta Kovalčíková – jestli k tomu mohu říct, tak mi volal právě minulý týden ten projektant a ptal se na vyjádření 

těch sítí a  á jsem mu řekla, že dodáme po rozhodnutí zastupitelstva, takže on ví, že to dnes  rozhodneme. 

Hlasování: S ohledem na účinné usnesení č. 8. a) z 15. Zastupitelstva Obce Krmelín, konaného dne 11. října 2016, 

kterým Zastupitelstvo obce Krmelín uložilo radě Obce Krmelín a starostovi obce Krmelín, aby podnikli veškeré 

právní kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě jakéhokoliv objektu průmyslové výroby nebo skladování na 

pozemcích parc. č. 1207, 1214 a 1228 v katastrálním území Krmelín, Zastupitelstvo Obce Krmelín nesouhlasí se 

stavbou označenou jako: "Krmelín U Paleska, přeložka VNv do VNk". Zastupitelstvo obce Krmelín konstatuje, že 

na daných parcelách nemá obec Krmelín ve své správě ani vlastnictví žádné sítě. 

Hlasování:  
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Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek,) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 2 hlasy (Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Schváleno 
 

Mgr. Jakub Čmiel – obecní úřad Krmelín pod novým vedením odpovídá na každou žádost, byť si Zdeněk Šindel může 

myslet, že je paskvil. 

 

16. Zahájení tvorby programu rozvoje obce Krmelín 

Mgr. Jakub Čmiel – ti z Vás, kteří chodíte pravidelně na zasedání zastupitelstva a členové zastupitelstva, vědí, že 

koncem roku 2014 na schůzi zastupitelstva byl přednesen návrh na vypracování Programu rozvoje obce z mé strany. Rada 

obce ten úkol jakýmsi způsobem splnila a to tak, že nám předložila seznam plánovaných investičních akcí pro toto volební 

období. Formálně to usnesení bylo splněno, nicméně samotný ten strategický rozvojový dokument, který je úplně první 

pravomocí zastupitelstva obce v zákoně o obcích, obec dodnes postrádá. My jsme zjistili, že už to má první praktické 

dopady. A to když nám pravidelně na obecní úřad chodí upozornění, že jsou vyhlášené dotační programy a my jsme 

zjistili, že program rozvoje venkova, který obsahuje několik výzev, které by se obci hodily vzhledem k plánovaným 

akcím, je pro nás zcela nepoužitelný, protože obce do 3 000 obyvatel, což je obec Krmelín, se do těch výzev mohou 

přihlásit pouze za podmínky, že mají strategický rozvojový dokument. To je tento program rozvoje. Obec tady 3 roky 

spala, ani s tím nehnula a začíná to mít praktické dopady. Tady Ing. Kovalčíková vám může ukázat ty výzvy, kde jsou 

označené. 

Ing. Yveta Kovalčíková -  jestli můžu, tak dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“. Jedná se o všechny 

konstrukční vrstvy vozovek a krajnice, odpočívky, přidružené a přídavné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových 

pruhů linkové osobní dopravy, obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérie, opěrné 

zárubně, odkladní a parapetní zdi a zátarasy. To je jenom jeden dotační titul, který bychom mohli využít, ale nemáme 

strategický plán. Tahle dotace je tím plánem podmíněná. Další, která je podmíněna je „Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury“ na rekonstrukci, modernizaci, nebo vybudování školních hřišť, multifunkční a víceúčelová hřiště a 

sportoviště, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Na rekonstrukci, nebo modernizací školních tělocvičen. Zároveň 

školní hřiště, tělocvičny pro účely tohoto dotačního programu je brána stavba, nebo zařízení, která je využívaná k tomu 

účelu a je součásti školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení, 

což je v tomto případě TJ Sokol, tak tahle dotace by se na ně také vztahovala. Už máme dva dotační tituly, které by se 

momentálně daly využít, neboť chceme stavět hřiště, chceme opravovat cesty. Další dotační titul je „Podpora zapojení 

generací do komunitního života obcí“. Je to rekonstrukce, nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. Opět hřiště, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné cesty a podobně. Další titul „Podpora drobných sakrálních staveb v obcí“. Takže 

zase kapličky, márnice, boží muka, kříže. Je toho spousta, a to jsem ani nebrala dotace, které bychom momentálně 

nechtěli využít. Já si myslím, že jen díky tomu, že to je poprvé, kdy to je podmíněno, že nemáme ten strategický plán a 

myslím si, že další dotace budou opět zase podmíněny tím, tak bychom měli schválit zahájení tvorby toho strategického 

programu rozvoje. Když už jsme u těch dotací, tak jestli můžu. Protože vyšla dotace na zpracování územního plánu, tak 

jsem zjišťovala, jestli bychom dosáhli na tu dotaci, ale bohu žel ne. Splnili jsme 10 bodů ze 100. V tomhle případě nám 

nedoporučili podávat žádost, protože bychom neprošli. 

Mgr. Jakub Čmiel – jen bych připomenul, že v prosinci 2014 jsem o tom mluvil, že to bude podmínkou různých 

dotačních titulů v nejbližší době. 

Ing. Miloslav Kunát – my jsme určité priority měli a máme je neustále. Na celé volební období. Řekněte mi, na kterou 

velkou stavbu nebyla získaná dotace, že tohle říkáte. Ať je to oprava zdravotního střediska, oprava hasičské zbrojnice, 

kanalizace, kde nebyla získaná dotace, že tak říkáte, že jsme promrhali dotace.  

Ing. Yveta Kovalčíková -  říkáme, že je třeba vytvořit strategický plán. 

Ing. Miloslav Kunát – strategický plán obce byl na celé volební období, nebo je ještě. Můžeme jej na to využít. Ale na 

všechno musí být stavební povolení, projekt. Na všechno budete mít projekty a potom budete získávat dotace, nebo co? 

Ing. Yveta Kovalčíková -  samozřejmě. 

Ing. Miloslav Kunát – Zdeněk to určitě vysvětlí lépe. Je to tak jak to říkám. Na co jsme nedostali dotaci? Řekněte mi. 

Ing. Yveta Kovalčíková -  mluvila jsem nyní s jinými starosty obcí a z 90% z nich má strategický plán a podle něho jede.  

Ing. Miloslav Kunát – co budeme řešit za akce jsou naprosto jasné do konce volebního období. Je to tak? 



 - 12 - - 

Ing. Petr Jakubek – to není strategický plán. 

Mgr. Jakub Čmiel – stačí zajít na stránky Ministerstva pro místní rozvoj a zjistíte, co je to program rozvoje. To je 

strategický dokument, který přesahuje jedno volební období a týká se celkového rozvoje obce. Je to podpůrný dokument 

vůči územnímu plánu. Já se nebudu více rozčilovat. Nahlédněte na stránky Ministerstva pro místní rozvoj a to, že byly 

získány dotace v minulém období, kdy to ještě nebylo požadováno, je jiná věc, než když jsme před 3 lety varovali, že to 

požadováno bude. Najednou je to tady a už to požadováno je. 

Ing. Václav Zezulka – to, co bylo předneseno, že jsme přišli o dotaci je prach obyčejný populismus. Pokud se má žádat o 

dotaci jakoukoliv, tak musí být zpracována projektová dokumentace, rozpočet, výkaz výměr a rozpočet tím pádem, aby se 

vědělo, o jakou dotační částku se jedná. To jsou všechno myšlenky a nad ty myšlenky o žádnou dotaci žádat nelze. To co 

jsme měli naplánováno, tak jsme na to nechali zpracovat projektovou dokumentaci. Chtěli jsme udělat hřiště za školou a 

projektová dokumentace je zrušena. Chtěli jsme udělat propustek, ano běží to. Čili to je jeden z těch kroků, který je 

potřeba pro žádost o dotaci. To, že se začne zpracovávat plán rozvoje já proti němu nemám nic. Je to vše OK, ale přečíst 

dotační tituly, které jsou podmíněny strategickým plánem rozvoje je tak málo, že pokud není zpracována projektová 

dokumentace a nejlépe vydané územní rozhodnutí, ideální je stavební povolení, tak nelze žádat o dotaci. Tak o čem se 

tady bavíme, že jsme přišli o dotace? 

Ing. Yveta Kovalčíková -  ty jsi říkal, že nebudeme dělat projekty do šuplíku. Každý starosta ti dnes řekne, že musí dělat 
projekty do šuplíku. Dotace je vyhlášená v září a je třeba do poloviny prosince. To znamená, že projekt musí být 
připraven. 
Ing. Václav Zezulka – ano. Zadejte projektové dokumentace. Zadejte jich pět, nebo deset, ale ty projekty musí být 
zpracované a musí být dotažené do fáze nejlépe stavebního povolení, což je součásti té projektové dokumentace výkaz 
výměr, aby bylo jasné kolik ta akce bude stát a ideální je, když se posléze ta částka upřesní na základě výběrového řízení, 
kdy se zjistí skutečná částka, protože ta je většinou o jednu třetinu nižší než projektová cena. 
Ing. Yveta Kovalčíková – s tím souhlasím. 

Ing. Václav Zezulka – to je populismus. A vůbec to s tím nesouvisí. 

Ing. Kamila Balcarová – já nevím, jestli jsem to pochopila? Tak je lepší nedělat nic? Nechystat nic? 

Ing. Václav Zezulka – to jsem neřekl. Já jsem řek, že podpořím zahájení strategického plánu rozvoje. To jsem řekl, že 

podpořím, ale není pravda, že jsme přišli o dotační tituly, které tam jsou přečtené, ale nelze žádat o dotace tím, že jsou, 

když nemáme projekt. Co chceme? 

Ing. Kamila Balcarová – nachystat projekt. Proto se ptám? Nedělat nic? 

Ing. Václav Zezulka – ale to jsem neřekl. Je třeba zpracovat projektové dokumentace. Zadat projektovou dokumentaci. 

To je třeba udělat. 

Ing. Kamila Balcarová – ano. S tím souhlasím. 

Mgr. Jakub Čmiel – já bych na to jen reagoval. Některé projekty se samozřejmě připravují déle, některé kratší dobu a my 

už víme, že na jaře bychom velice rádi opravili oplocení hřbitova, což je projekt velice jednoduchý a vzhledem k tomu, 

tady tyto žádosti o dotace mají termín podání až někdy v lednu nebo v prosinci, tak to jsou věci, které by se teoreticky 

stihnout daly, ale nemáme ten papír, který bychom jim k té žádosti přiložili. 

Ing. Miloslav Kunát – hlavně dejme přednost té druhé etapě kanalizace, ať stihneme podat žádost o dotaci. 18. ledna. 

Mgr. Jakub Čmiel – samozřejmě. Opozici poprvé tady byla dána možnost mít člena výběrové komise, takže 

předpokládám, že tam bude Zdeněk Šindel. 

Ing. Miloslav Kunát – už to trvá rok, co může být opozice ve výběrovém řízení. Kdo se přihlásí, tak může být ve 

výběrové komisi. Co to tady říkáš, že poprvé. To máš trošku zkreslené. Nebyl jsi ve výběrové komisi? Yveta nebyla ve 

výběrové komisi? 

Mgr. Jakub Čmiel – já mluvím o kanalizaci. O té první etapě. 

Ing. Yveta Kovalčíková – já bych chtěla říct k té hodnotící komisi. Podařilo se nám získat dva odborníky. Jednoho 

doporučil pan Mgr. Jiří Kubala. Je to vysokoškolský profesor, který chodí na výběrové řízení obcí, takže souhlasil. To je 

jeden odborník, mimo samozřejmě pana Černíka a pana architekta Fochlera, a potom máme dalšího odborníka, který 

zpracovává projekty a projektové dokumentace na kanalizace, což je náš občan a to je Ing. Rechtík. Máme tam čtyři 

odborníky s tím, že tam jsou tři zastupitelé. Myslím si, že nejsme takoví odborníci, abychom se k tomu mohli vyjadřovat, 

takže myslím, že tohle se nám podařilo. Dokonce Mgr. Kubala s dalším odborníkem oponovali smlouvu i zadávací 

dokumentaci, takže si myslím, že se pro to udělalo maximum ať je to správně za tu dobu, kterou jsme na to měli. 

Zastupitelstvo bylo 21.09.2017 a 17.10.2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení. 14 dní se makalo dnem i nocí, aby se to dalo 

dohromady a abychom získali odborníky na to posouzení, takže neříkej, že jsme nedělali nic. 

Mgr. Jakub Čmiel – zdůraznil bych to „ve dne v noci“, protože to tentokrát není eufemismus, ale je to pravda. 
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Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení tvorby programu rozvoje obce Krmelín a ukládá radě obce 

rozhodnout o jeho podobě a sestavit realizační tým. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje informace o průběhu 

přípravy programu rozvoje obce Krmelín 

Hlasování:  
Pro: 15 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Lenka 
Zborovská, Evžen Peter, Martina Helísková, Marie Vašicová, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana 
Paličková, Ing. Marek Folta, Martin Havránek, Ing. Václav Zezulka, Zdeněk Šindel) 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů  
Schváleno 
 

Ing. Yveta Kovalčíková – já, ještě než začne diskuze. Pokud se chcete podívat máme tady posudky od pana L. První 

posudek je ke schodišti. Jsou k tomu i fotografie. Druhý posudek je prohlídka stavebních úprav Obecního domu. Opět 

s fotografiemi. Můžete se podívat, jaké k tomu měl výhrady. Jelikož na chodník na ul. Proskovické jsme nedostali dotaci a 

je to projekt na dost miliónu korun, tak jsme jej oslovili, samozřejmě ještě budeme oslovovat další odborníky, aby se 

účastnili stavebního dozoru, protože akce, které neměly stavební dozor, tak se úplně nepovedly ty poslední dvě. To je 

k těm posudkům, které jsme nechali udělat. Tady jsou ještě fotografie opravy kanalizace u pana M. 

Mgr. Jakub Čmiel – to je jen dokumentace toho, že to nebyla vina obce, ale na vině byly opravdu ty břízy, které jsou na 

pozemku Ředitelství silnic a dálnic. 

Ing. Yveta Kovalčíková – Ještě jsem chtěla k ulici Pakovské, neboť občané si stěžují, že není ořezaná zeleň. Tak jsem 

zjišťovala, protože to bylo v rámci dotace vysazeno krajem a je tam nějaké období ve kterém na to obec nesmí šáhnout a 

vzhledem k tomu, že to je opravdu vzrostlé a vadí to tam i v cestě, tak jsem obvolávala, co se dá, a na konec jsem se 

dostala k pánovi co to má na starosti a ten řekl, že 1.11.končí vegetační období a mají naplánovaný ořez. 1.11. ho budu 

opět kontaktovat, ať se to stane co nejdříve, protože je to v rámci bezpečnosti nutné. 

 

17. Diskuze 

Ing. Kamila Balcarová – já bych chtěla seznámit přítomné občany s tím, že od minulého zastupitelstva, kdy se 

kompletně vyměnila rada obce a pan starosta odstoupil se vlastně do práce pustili naši dva zvolení místostarostové. Klidně 

bych to přirovnala i k tomu, že byli vhozeni do vody. Zůstali v tom jakoby sami s úžasně fungujícími pracovnicemi obce a 

chtěla bych jím poděkovat, protože vím, jaký kus práce odvedli. Vím, co dělali ve dne v noci. E-mailovali, pracovali, 

telefonovali, fungovali, takže za to ode mě velký dík a věřím, že to bude fungovat i nadále.  

Ing. Petr Jakubek – já bych chtěl za školskou radu, která nás oficiálně požádala o výměnu člena školské rady pana 

Zdeňka Šindla. Ráda by jej vyměnila z důvodu nízké účasti. 

Zdeněk Šindel – ano. Já jsem se chtěl přihlásit o slovo a požádat o uvolnění z této funkce, protože školská rady zasedá od 

čtyř hodin a já mám pracovní dobu do pěti hodin a tím pádem jsem se nemohl zúčastňovat tady toho a ani už to nedává 

žádnou logiku, neboť již nejsem členem rady obce a nemám ve škole děti, takže si myslím, že moje přítomnost ve školské 

radě tím, že byla rada odvolána tím pučem posledně, tak vlastně ztrácí smysl. Chtěl jsem jen říci, že jsem rád, že tento 

návrh padl. 

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji za informaci. Za obec Krmelín jsou ve školské radě dva členové za obec ze šesti, tak si 

myslím, že by mohla panovat taková dobrá kultura, že by mohla opozice navrhnout za Zdeňka Šindela jiného člena, 

protože druhým členem je Ing. Petr Jakubek. Myslím, že rada obce, která tuto výměnu může provést, proběhne přespříští 

týden. S největší pravděpodobností 06.11.2017, tak by bylo dobré, kdybyste podali nějaký návrh, nejlépe i s návrhy do 

kontrolního výboru. 

Ing. Kamila Balcarová – já jsem se bavila v mezičase s občany a přišli jsme na takovou otázku. Jak to usnesení 

zastupitelstva, jak jsme se na něm všichni shodli, že budeme bránit všichni všemi prostředky, jistě všichni víme o té velké 

průmyslové zóně. Na jakou dobu je závazné a pro koho? Je to na toto volební období? Nebo i do budoucna zavazuje 

všechny naše nástupce?  

Mgr. Jakub Čmiel – mám dojem, že ten text obsahuje vyloženě radu obce a starostu obce, takže tyto orgány jsou vázány. 

Samozřejmě u zastupitelstva by to bylo nelogické, aby svazovalo samo sebe, ale je platné do té doby, než jej někdo zruší, i 

přes toto volební období.  

Ing. Kamila Balcarová – někdo, kdo to je někdo? 

Mgr. Jakub Čmiel – samozřejmě zastupitelstvo, případná jiná většina. 
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Ing. Yveta Kovalčíková – jinak co se týče té kontroly. Toho auditu, tak říkali, že když se něco začne projednávat na 

zastupitelstvu, tak se to musí pořád projednávat. Nemůže to skončit. 

Mgr. Jakub Čmiel – ano. To je velice důležitá informace, to, co tady paní starostka momentálně řekla. Jistě si 

pamatujete, jak jsme projednávali v letošním roce na zastupitelstvu pachtovní smlouvu obecního pozemku na Světlově, 

kde je nyní plánováno hasičské hřiště. Ta smlouva nebyla uzavřena, ale zastupitelstvo o ní jednalo a auditoři, kteří na obci 

v tomto měsíci byli, nám oznámili, vzhledem k tomu, že to není vyhrazená pravomoc zastupitelstva, tak do této chvíle o ní 

rozhodovala rada. Do té chvíle, než předložila tu pachtovní smlouvu. Ale tím, že to zastupitelstvo začalo vůbec 

projednávat, tak je to „precedens“. České právo precedenty nezná, ale je právní situace, že rada obce od této chvíle ztratila 

pravomoci v rámci pachtovních smluv a musí o nich „na věčné časy“ rozhodovat zastupitelstvo. Všechny pachtovní 

smlouvy, i když jde o pozemek 5m2 , nebo 5 000m2.  

KB – chtěla bych se zeptat, jak to vypadá s výstavbou kruhového objezdu? 

Ing. Yveta Kovalčíková – dostali jsme na obec žádost ať se vyjádříme, jestli s tím souhlasíme, jestli nemáme nějaké 

námitky. A pokud dostanou stavební povolení, tak předpokládám, že příští rok začnou. Není to naše. 

Mgr. Jakub Čmiel – investorem je kraj.  

JV – chtěl bych se zeptat, jestli bylo jednáno ze SmVaK ohledně kompletní výměny potrubí. Přívodu vody, protože ta na 

světlově je velmi poruchová a mám obavu, že když se tady bude dělat chodník, tak aby to nezasáhlo do toho řádu, kde se 

potáhne voda. 

Mgr. Jakub Čmiel – musím říci, že ani jeden z nás jsme nezaregistrovali žádný podnět na obecním úřadě, abychom o 

tom měli jednat. Na základě tohoto podnětu se určitě nějaké jednání povede. 

IP – já jsem se bavil s člověkem, který tam kolem našeho domu asi před několika měsíci něco vyměřoval, tak jsem se 

s ním bavil na toto téma on říkal, že SmVak chce zvyšovat toto potrubí, protože to potrubí to nestíhá. Opravdu tam něco 

dělají. Vyměřovali tam. Tak jsem se jich ptal, jestli to je kvůli tomu chodníku a tady tomu. Tak se na to zeptejte. A byl 

tam někdo z SmVak, tak se na to zeptejte. 

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji za podněty a informace. 

JV – ta poruchovost tam je defakto 2x, 3x do měsíce v těch naších ulicích a pořád se to opravuje, kope. Jak se ta cesta 

propadne musí se to opravovat, protože ty nájezdy to je hrozné. 

IP – aby se neudělal chodník a pak se kopalo. 

LA – dobrý podvečer. Minulé zastupitelstvo mi nedalo šanci mluvit nám občanům, a tak dovolte abych vystoupila. To, co 

se stalo minule to byl podle názoru nás všech přítomných fičák. Nic méně následně hned další den se to neslo vesnicí jako 

lavina a bohužel v tom negativním slova smyslu. Jsem občankou této obce, mám obec ráda, občany mám ráda a vadí mi, 

že se hovoří o tom, že minulá rada pod vedením Vaška Zezulky nedokázala udělat nic. Vážení, narodila jsem se tady, 

bydlím tady, když se jenom podívám tady vpravo, tak i dům ve kterém jsme je rekonstruován, Hasičská zbrojnice je 

opravena,  mateřská škola, základní škola, obecní úřad, zdravotní středisko v hasičárně je dovybavená technika a rada se 

zhostila i té velké zakázky  v ceně 146 mil. A to je kanalizace obce. Já si dovolím Vaškovi poděkovat. Vaškovi a jím 

řízenou radu. Nechci v žádném případě bojkotovat Váš elán. Já Vám chci popřát ať se Vám práce daří, ať v jednání 

s lidmi máte úspěchy, ale nasadili jste si bohužel vysokou laťku v tom, že jste slíbili, že všechno budete dělat operativně. 

Víte, jsme lidé. Každý je spíše kritický než sebekritický. A tak si slibme aspoň, že i ty další zasedání budou vedena v tom 

hezkém duchu, že diskuze, pokud bude protichůdná s tím, co navrhujete bude vedena v tom hezkém duchu, že každá pře 

vyslechne obě strany a v klidu se k nějakému závěru dostane. I ta obec už má i svoje tradice. A mezi ty hezké, které budou 

je blížící se 14. ročník jarmarku řemesel. Já za spolek, který to organizuje si Vás všechny i vaše rodiny dovolím pozvat. 

Přijďte, uvidíte zase jiné prostředí, kde jsme rádi setkáváme, kde se na sebe budeme usmívat a budeme rádi, že žijeme 

v obci, která má třeba jen 2 000 obyvatel, ale o které se bude říkat, že se tam lidé dohodnou. Přeji Vám ať se Vám práce 

daří. Vašku, i tobě a tebou vedeným členům rady a zastupitelstva děkuji a těším se zas na setkání s Vámi na našem 

Jarmarku řemesel Zvláště chci poděkovat za situaci Vašku, kdy jsi obhájil půjčku na dovybudování toho centra setkávání, 

které je vedle kostela. Ani nevíš, jak je nám tam všem dobře. Děkuji Vám za pozornost a ať se Vám daří. 

 

18. Závěr 

 
22. zasedání zastupitelstva obce ukončil pan místostarosta obce Mgr. Jakub Čmiel v 18:35 hodin. 
Na závěr všem poděkoval za účast. 
 


