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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

Z á p i s
z 27. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 9. 2018 

Účast dle prezenčních listin byla následující:
Členové zastupitelstva v počtu: 13
Omluveni: 2
Občané v počtu: 19

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce
5. Informace o dění v obci od 26. zasedání zastupitelstva obce
6. Návrh na účast v dražbě nemovitých věcí - nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/4 

vzhledem k celku na nemovitostech: pozemek parc. č. 302/26, pozemek parc. č. 325/6, pozemek 
parc. č. 328/45, pozemek parc. č. 328/50 a pozemek parc. č. 422/6, vše zapsáno na LV 1085 pro
k.ú. Krmelín

7. Informace - právo stavby k pozemku parcely č. 651/11, orná půda, zapsanému na LV 1 pro 
katastrální území Krmelín, za účelem stavby márnice, včetně přípojek inženýrských sítí, ČOV, 
vsakovacích objektů, zpevněných ploch a oplocení.

8. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst. 6) písm. d) zákona o 
pozemních komunikacích pro stavbu „Vodovodní přípojka pro průmyslové haly Krmelín“

9. Prodej parc. č. 278/3 
10. Mimořádná splátku úvěru dle článku II. odst. 5 smlouvy o úvěru č. 1024/14
11. Rozpočtové opatření č. 10/2018 
12. Uložení finančních prostředků obce 
13. Návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Krmelín č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad
14. Plán rozvoje sportu v obci Krmelín
15. Prezentace výsledků dotazníkového šetření mezi občany pro tvorbu programu rozvoje
16. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
17. Návrh na udělení čestného občanství paní ZN 
18. Diskuze
19. Závěr

1. Zahájení
27. zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17:07 hod. starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková. Přivítala 
přítomné občany, a členy zastupitelstva obce, kteří se sešli v počtu 13. Omluvila nepřítomné
zastupitele pana Ing. Marka Foltu a pana Zdeňka Šindela. Seznámila všechny s návrhem programu 27. 
zasedání zastupitelstva obce.

Petr Mácha – body č. 9 a č. 17 nebyly zaslány sedm dní předem zastupitelům k informování.
Ing. Yveta Kovalčíková – bod č. 9 jsme již projednávali a veškeré materiály již máte.
Mgr. Jakub Čmiel - materiály byly zaslány již dříve. Byly zaslány již v červnu.
Ing. Yveta Kovalčíková – jedná se o záměr, který byl minule schválen. Podklady jste měli již 
z minula.
Petr Mácha – já nemám problém s tím bodem, já jen připomínám, že k bodu č. 17 nemáme vůbec nic.
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Mgr. Jakub Čmiel - já jen jestli to mohu okomentovat, tak k tomu žádné písemné materiály nejsou. 
Něco mám sepsáno tady. Návrh bude prezentován. Vzešlo to z toho, ať k tomu nemluvím nyní mnoho, 
není to na řadě v debatě o programu. To představení ZN bude tady prezentováno ústně a zejména 
skupinou občanů, takže já bych byl rád, aby se to aspoň probralo.
Petr Mácha – já bych byl rád, kdyby zastupitelstvo, nebo rada stanovilo nějaké kritéria k udělování 
těchto čestných občanství.
Ing. Yveta Kovalčíková – to může vyplynout z toho bodu.
Mgr. Jakub Čmiel - to projednáme v diskuzi k tomu bodu.
Petr Mácha – v tom případě by bylo dobré předat nějaké informace, abychom se k tomu vyjadřovali a 
mohli diskutovat o bodech, jaké budou splňovat kritéria.
Ing. Miloslav Kunát – já mám ještě jeden. Bod č. 10 patří do toho, až budeme zpracovávat rozpočet 
obce, tak by zároveň u toho měl být bod č. 10 jako mimořádná splátka úvěru a nechat to na novém 
zastupitelstvu. Neřešit nyní finance dva týdny před volbami. Neřešit finance na příští rok.
Ing. Yveta Kovalčíková –Mám tady podklady NŠ. Situace je taková, že úroky z úvěru stále narůstají 
– nyní to také nechci řešit, nechala bych to jako bod v programu. Když nebude vůle, abychom to 
schválili, odložíme.
Ing. Miloslav Kunát – to jsou podklady, které se týkají pouze té splátky. Nevíme, co bude chtít nové 
zastupitelstvo vybudovat příští rok, kolik na to bude potřebovat peněz, takže o tom nemáme zatím ani 
páru. Dneska chceme někde ukládat někde peníze a na druhé straně chceme splácet úvěr. Opravdu 
bych to nechal na příští zastupitelstvo.
Mgr. Jakub Čmiel – jestli k tomu nechce už nikdo nic říct, tak my jsme to s paní účetní probírali a to 
není tak rychlý proces. Ono to trvá ta mimořádná splátka, to její vyřízení a nyní neberte mě za 
slovíčko, ale asi dva měsíce. Tam jsou nějaké termíny. To se musí nějak ohlásit atd. Tam šlo pouze o 
to, že v tuto chvíli ty termínované vklady, které běžely a byly schváleny na zastupitelstvu, vypršely 
před několika týdny a nyní je máme na běžném účtu a musíme se rozhodnout co s tím. My z úvěru 
platíme úroky, které tam máte v řádu set tisíců ročně a v tuto chvíli nemáme ani schváleno, že bychom
měli nějaký úrok z těch peněz na tomto účtu. Všichni víte z minulosti, že na našem obecním účtu je 
úrok nula, nula nic. Víte, že se navrhuje ta splátka ve výši necelé poloviny těch finančních prostředků, 
které nyní na těch terminovaných vkladech skončily. Je to nějakých přes sedmnáct miliónu.
Ing. Yveta Kovalčíková – 17 800 000,-Kč. Ani to není polovina.
Mgr. Jakub Čmiel – přesně tak. Uvědomte si, že ty úroky jsou měsíční. Každý měsíc se platí ty 
splátky. My jsme se tady vždy bavili o ročních splátkách, ale to je úhrn za těch 12 měsíců. To 
znamená, jestli my nyní ty dva měsíce nikde ukládat nebudeme, protože rozpočet bude pravděpodobně 
v prosinci, tak vyhodíme s prominutím z okna na úrocích částku kolem 100 000 Kč.
Petr Mácha – ty peníze byly nějak naplánovány a byly nějak naplánovány s plánem rozvoje obce. To 
jsou body, které nějak souvisejí s návrhem plánu rozvoje obce, a to abychom věděli, co budeme 
v průběhu čtyřech, až osmi, desíti, patnácti lety budeme dělat, než uložíme nějakou částku.
Mgr. Jakub Čmiel – v tuto chvíli máme na provozním účtu 40 000 000,-Kč plus tady dalších dvacet 
miliónu plus dvacet miliónu na obecním účtu a to je osmdesát miliónu korun.
Ing. Petr Jakubek – já myslím, že nyní se bavíme o programu. To je přímo bod, který bude v tom 
daném programu. Pokud budou všichni proti, tak to neschvalme.
Mgr. Jakub Čmiel – tady je otázka, neboť pan Kunát vznesl návrhy, tak jestli na tom trvá?
Ing. Yveta Kovalčíková – budeme hlasovat, tak tedy nyní o bodu č. 9 na vyřazení Prodej parc. č. 
278/3. podklady jste dostali minimálně dvě zastupitelstva zpátky, protože tento bod se již projednával. 
Jedná se o 22 m2. 
Petr Mácha – vím o tom. Já vím, o co se jedná.
Ing. Yveta Kovalčíková – bod deset. Kdo je pro vyřazení?

Hlasování k vyřazení bodu č. 10 z programu 27. zasedání zastupitelstva obce
Hlasování:
Pro: 4 hlasy (Ing. Václav Zezulka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, Martina Helísková)
Proti: 7 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, 
Evžen Peter,  Lenka Zborovská, Marie Vašicová)
Zdržel se: 2 hlasy (MUDr. Jana Paličková, Martin Havránek)
Neschváleno
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Hlasování k vyřazení bodu č. 17 z programu 27. zasedání zastupitelstva obce

Ing. Miloslav Kunát – a neměli bychom to změnit ten bod, když se chcete bavit o něčem jiném, než o 
tom, co v tom bodu je? Nebo budeme rozhodovat přímo o návrhu čestného občanství ZN?
Mgr. Jakub Čmiel – budeme, ale ta diskuze může být košatější. 
Ing. Kamila Balcarová – to je jen návrh. To není udělení čestného občanství. My ho můžeme zrušit.
Ing. Yveta Kovalčíková – můžeme je třeba po projednání zařadit na další zastupitelstvo.
Petr Mácha – měli bychom stanovit nějaká kritéria.
Mgr. Jakub Čmiel – byl tady návrh na vyřazení. Trvá na něm navrhovatel?
Petr Mácha – ano.
Mgr. Jakub Čmiel – hlasujeme o vyřazení.

Hlasování:
Pro: 3 hlasy (Ing. Václav Zezulka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha)
Proti: 10 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta 
Kovalčíková, Evžen Peter, Lenka Zborovská, Marie Vašicová, Martina Helísková, MUDr. Jana 
Paličková, Martin Havránek)
Zdržel se: 0 hlasů
Neschváleno

Hlasování ke schválení programu 27. zasedání zastupitelstva obce, jak byl předložen
Hlasování:
Pro: 10 hlasy (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková,
Evžen Peter,  Lenka Zborovská, Marie Vašicová, Martina Helísková, MUDr. Jana Paličková, Martin 
Havránek)
Proti: 3 hlasy (Ing. Václav Zezulka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha)
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:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Evžen Peter, Lenka Zborovská, Marie Vašicová, Ing. Václav Zezulka)
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:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Evžen Peter, Lenka Zborovská, Marie Vašicová, Ing. Václav Zezulka)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno
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4. Kontrola usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce

Mgr. Jakub Čmiel – na 26. zasedání zastupitelstva obce byly uloženy tři úkoly. Při bližším 
prozkoumání jsou dva z nich velice provázané. Jeden je, že zastupitelstvo obce ukládá vypracovat 
pravidla, která budou určovat nakládání s peněžními prostředky, aby se zabránilo možnému vzniku 
rizik. Termín do 30.9.2018 a na to navazující úkol, který zní: zastupitelstvo obce ukládá radě obce 
Krmelín, aby navrhla vnitřní kontrolní systém obce Krmelín pro identifikaci, vyhodnocení a řízení 
rizik zejména finančních v souvislosti s právními jednáními obce Krmelín. My jsme s paní starostkou 
od posledního zastupitelstva tomu docela dost věnovali a prozatím nejsou úkoly splněné. Termíny jsou 
do konce září, takže ještě deset dní, ale došli jsme k takovému závěru, že by bylo dobré to učinit 
systémem směrnic Obecního úřadu, i když jsme to konzultovali na různých jiných obcích, tak žádná 
obec nemá z těch, které jsme oslovili, ani v rámci SMOPO speciální směrnici na celou tuto 
problematiku. Já bych doporučoval, jestli by zastupitelstvo v tomto směru neprodloužilo tento termín 
do konce letošního roku a ať už bude vedení jakékoliv, tak bude mít na co navazovat. Dále byl uložen 
ještě jeden úkol, který je z jiné problematiky a to: zastupitelstvo obce Krmelín ukládá radě obce jednat 
o zpracování smlouvy. Jedná se o smlouvy o právu stavby za hřbitovem. Má k tomu někdo něco? Já 
bych tedy s dovolením dal hlasovat o návrhu o prodloužení plnění těch dvou úkolů.

Hlasování k prodloužení termínu do 31. 12 .2018 u dvou úkolů z minulého zastupitelstva a to: 
vypracování pravidla, která budou určovat nakládání s peněžními prostředky, aby se zabránilo 
možnému vzniku rizik a za druhé navržení vnitřního kontrolního systému obce Krmelín pro 
identifikaci, vyhodnocení a řízení rizik zejména finančních v souvislosti s právními jednáními 
obce Krmelín

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

5. Informace o dění v obci od 26. Zasedání zastupitelstva obce

Ing. Yveta Kovalčíková

Chodník Proskovická 
Dostali jsme stavebního povolení na chodník na ulici Proskovickou, práce na chodníku běží na plné 
obrátky. V současné době se dělají obrubníky, vzhledem k posunutí termínu do listopadu nás tlačí 
Správa a údržba silnic, aby v době možného odhrnu sněhu, nebyla na komunikaci žádná dopravní 
omezení.
Zároveň na ulici Proskovické byla ukončena rekonstrukce vodovodního řadu, takže výstavba chodníku 
by měla být po této stránce snad bez problému. Asfaltování proběhne po dokončení chodníku.
Chodník Staroveská
V současné době, dle sdělení projektanta, předělává žádost na územní a stavební řízení chodníku na 
ulici Staroveské. Podávat bude příští týden.
Chodník Paskovská
Po novém geodetickém zaměření proběhlo druhé setkání občanů s projektantem chodníku. Požadavky 
občanů budou pokud možno respektovány a pokračuje projektování k územnímu řízení. Součástí 
projektu by měla být autobusová zastávka v oblasti Na Příčnici. V současné době prověřujeme 
možnosti její výstavby.
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Chodník Kostelní
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta na ulici Kostelní. Chodník by měl navazovat na již 
stávající kolem kostela a dále navázat na část chodníku u kaple církve československé husitské. 
Přijímání nabídek bylo do dnešního dne, nikdo se nepřihlásil.
Kanalizace II etapa
Dne 8. srpna začala II etapa kanalizace. Proběhly 2 kontrolní dny, vše zatím probíhá podle plánu.
Kompostéry II
Zažádali jsme, tentokrát sami bez dalších obcí, o další dotaci na kompostéry (300 ks) a také štěpkovač. 
Pokud nám bude dotace přidělena, budou občané moci žádat o zapůjčení kompostérů. Přednost budou 
mít ti, kteří nedostali kompostér v 1. vlně a pak ostatní. Štěpkovač bychom chtěli využívat jak pro 
obecní potřeby, tak jako službu občanům.
Veřejné osvětlení
Zpracováváme nový pasport veřejného osvětlení a také energetický posudek. Oba tyto projekty jsou 
podkladem pro žádost o dotaci, která byla vyhlášena a o kterou také budeme žádat. Termín podání je 
do 31. října 2018. V případě, že dotace bude udělena, rekonstrukce proběhne již v roce 2019.
Veřejný rozhlas
Opět bychom chtěli požádat o dotaci, ta je ovšem spojena s vytvořením povodňového plánu, ke 
kterému je nutná fotodokumentace případných záplav, nebo zatopení území, sklepů či jiných prostor, 
lokální bouřkou nebo přívalovými dešti. Zatím se nám nepodařilo získat fotografie, ani záznamy. 
Prosím proto občany, kteří něco takového mají, aby nám materiál dodali na obecní úřad.
Základní škola
Ve škole o prázdninách probíhala rekonstrukce dvou učeben. Bylo vyměněno staré linoleum a 
instalováno moderní osvětlení. 
Před školou proběhla kompletní oprava herního prvku, a také byl odborně ošetřen olympijský javor, 
Projekt školního hřiště – vyřizuje se stavebnímu povolení, budeme žádat o dotaci.
Údržba v obci
Byly ošetřeny a znovu natřeny obecní lavičky u herního prvku u školy, na všech zastávkách a na 
zastávkách U lesa byly instalovány lavičky nové. Ve všech zastávkách byly ošetřeny novým nátěrem 
ocelové konstrukce.
Zábradlí před hostincem Na Světlově, které neznámý pachatel zdemoloval a ujel, je už také na místě. 
Většinu nákladů na opravu pokrylo pojištění obce.
U prodejny Hruška byly nainstalovány 2 odpadkové koše a vysazeny okrasné třešně, dále bude 
následovat výsadba okrasných květin a cibulovin, dosypána mulčovací kůra.
K základní údržbě nám každodenně pomáhá, tolik diskutovaný traktůrek, který má zákonné pojištění a 
také povolení jízdy na všech komunikacích obce. To je silnice I třídy I/58 (Staroveská) II třídy II/486 
(Bělská, Brušperská), III třídy III/4841 (Paskovská, Kostelní), III/4803 (Proskovická) i všechny místní 
a účelové komunikace.
Sběrné místo
v areálu obce bývalých provozoven na ulici Zahradnické, kde vzniklo sběrné místo na odkládání 
elektroodpadu, bioodpadu a velkoobjemového odpadu, se postupně uklízí. V současné době se 
připravuje výměna starého nefunkčního plotu za nový. Stejně tak hromady větví a všeho možného 
odpadu před provozovnami jsou likvidovány.
Zároveň jsme doplnili v rámci smlouvy zpětného odběru elektro s firmou ASEKOL 3 červené 
kontejnery na sběrná místa odpadu, a to na ulici Zahradnické, u pohostinství Na Světlově a u 
Zahradnictví R+R
Hřbitov
Kdo chodí na hřbitov, tak jistě zaznamenal změnu v prostoru za hřbitovem. Namísto kontejnerů, ze 
kterých si někteří lidé udělali skládku, byl přistaven zelený kontejner, který je zatím na hřbitovní 
odpad dostačující a firma OZO ho vyváží 1x týdně. Pokud bude potřeba, bude přistaven druhý.
Prostor mezi urnovými místy, odkud byly odstraněny staré túje, byl vysypán kačírkem.
Projekt hřbitovní zdi bude v nejbližších dnech podán ke stavebnímu povolení. Ještě čekáme na některá 
vyjádření.
Územní plán
byl předán spolu s posudkem SEA na odbor územního plánování do Frýdku-Místku a dále bude 
podléhat schvalovacímu procesu.
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Projekt propustek
V současné době bylo zahájeno územní a stavební povolení.
Měření rychlosti
Provedli jsme měření intenzity dopravy na hlavních průtazích obce (ulice Paskovská, Staroveská, 
Bělská). Čísla jsou víc než hrozivá. Na téma dopravy proběhne 25. září v 17 hodin Na Benátkách 
debata s náměstkem Moravskoslezského kraje za dopravu, Ing. Jakubem Unuckou i s dalšími 
odborníky, tímto jste všichni srdečně zváni. Samozřejmě podklady měření z ulice Paskovská, Bělská 
Staroveská poslouží jak pro Policii ČR, tak pro ŘSD a správce II a III tříd. Dále tento týden probíhá 
měření na ulici Kostelní a po vybudování chodníku přijde na řadu i ulice Proskovická. Společně 
s městem Paskov chceme žádat o úsekové měření na ulici Paskovské společně s Oprechticemi a 
momentálně zjišťujeme možnosti. Nějaká jednání už proběhla.
Webové stránky
od října naběhne nová úprava grafiky obecních webových stránek. Ty by měly být pro občany 
přehlednější a nabídnou spoustu novinek. Jednou takovou novinkou je aplikace pro seniory.
RD Styl
Dostali jsme nabídku na odkoupení pozemku pod místní komunikací na ulici Okrajní (á 30 Kč/m2) i 
převedení povrchu místní komunikace. Problémem zůstává, že MK není doposud zkolaudovaná a po 
konzultaci s odborníky odboru dopravy ve FM doporučují přebrat vše po kolaudaci. Budeme tedy 
jednat s firmou RD Styl a příslušným stavebním úřadem ve FM.

Ještě informace ke Krmelínském kopci, kdy situace je velice vážná, neboť každou noc tam je nějaký 

ruch a já jsem včera opět volala policii. Policie tam slíbila jezdit častěji, neboť jsem jim už psala dopis 

ohledně neustálého nočního rušení klidu. V podstatě problém je ten, že jsme museli odstranit značku 

zákaz vjezdu a když tam to auto jede, tak oni na ně nemají žádné páky. Mohou je pouze legitimovat. 

Závěr policie je: Policie ČR bude v dané lokalitě Krmelínského kopce v rámci možnosti provádět 

častější hlídkovou činnost se zaměřením na kontrolu osob a motorových vozidel, avšak vzhledem 

k výše uvedenému, tedy absenci dopravního značení, upravující či zakazující pohyb motorových 

vozidel, není v naší kompetenci tomuto najíždění vozidel v zákonných normách zabránit. Taktéž není 

v našich zákonných možnostech zabránit pohybu osob na Krmelínském kopci.  V případě nutnosti je 

samozřejmě možné, se v okamžiku, kdy se v lokalitě budou shromažďovat motorová vozidla a osoby, 

které budou porušovat jiné právní normy např. proti veřejnému pořádku, telefonicky obrátit na naši 

součást Policie ČR Brušperk. Takže v případě nutnosti opět volat policii. Je to zhruba každý den, 

protože každý den tam jsou stížnosti. Každý den tam přijede auto, minulý týden mělo jedno auto 

přivázané provazy, na kterých mělo přidělaná kolečková křesla a jezdili na nich nahoru. Lze tam 

nalézt i injekční stříkačky a nedopalky cigaret apod. Měli bychom s tím něco dělat. Otevřeli jsme 

jednání se SmVak, ale v případě, že tam bude přístup, moc toho nezmůžeme.

Mgr. Jakub Čmiel – já jen doplním, proč ta značka byla odstraněna. Ulice Vodárenská je v pasportu 
místních komunikací vedena jako místní komunikace a ze zákona, jak nám sdělil Frýdek-Místek, 
porušujeme zákonné stanovení, že místní komunikace musí být veřejně přístupná a nemůže na ní být 
zákaz vjezdu. 
Ing. Yveta Kovalčíková – nevím, jestli dnes otevírat tento bod, co s tím.  Při jednání se SmVak by 
samozřejmě chtěl tu komunikaci dostat pod svá křídla a tím pádem by to byla účelová komunikace a 
pak by mohl být problém v přístupu k pozemkům majitelů.
Petr Mácha - ještě by se mohl sfrézovat povrch komunikace, aby to nebylo hladké. A nedalo se tam 
jezdit na bruslích, kolečkových židlích atd…
Ing. Yveta Kovalčíková – je to docela problém pro ty lidi, co tam bydlí a nehledě na to, že 
Krmelínský kopec je také místy zaneřáděný exkrementy. Tak to bylo k informacím o dění v obci.
Mgr. Jakub Čmiel – ještě jedna zásadní informace o Kelabitu. Nevím, jestli to paní starostka má 
připraveno písemně?
Ing. Yveta Kovalčíková – já si myslím, že více by nám k tomu mohl říct tady pan Mgr. Jiří Kubala
Mgr. Jakub Čmiel – seznámíte nás prosím se situaci za poslední tři měsíce.
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Mgr. Jiří Kubala – dobré odpoledne. S Kelabitem se jedná aktuálně o vyvlastnění, kdy oni tam mají 
pozemek v lokalitě U Paleska. Jedná se o pozemek 1089 a chtějí si tam přivést sítě, a požádali 
vyvlastňovací úřad Magistrát Frýdku-Místku, aby ty naše pozemky, respektive ty sítě, v jejich 
prospěch vyvlastnil. My jsme se toho řízení účastnili a samozřejmě jsme s tím nesouhlasili. 23.8.2018 
bylo vydáno rozhodnutí, kdy vyvlastňovací úřad tu jejich žádost zamítnul s tím, že dal za pravdu obci 
Krmelín. Společnost Kelabit neprokázala právní zájem na tom vyvlastnění a společnost Kelabit proti 
tomuto rozhodnutí podala odvolání. Po tomto rozhodnutí koloval tady nějaký dopis. To jsme si nějak 
ujasňovali a nakonec se vyjádřil právní zástupce Kelabitu, že to není akce Kelabitu, ale osobní akce 
pana jednatele Sotáka. V tom dopise, když pominu věci, které by tam jako byly možná někde na 
hraně, tak tam zazněla nabídka na prodej toho pozemku na 2 200 000 Kč. Jen připomínám, že 
v minulosti jsme to už projednávali jednou, a že oni požadovali kupní cenu 4 000 000 Kč, což jsme 
odmítli. Sdělili jsme jim, že jen v případě, že by se významným způsobem změnila ta jejich nabídka. 
Změna na 2 200 000 Kč je výrazná změna. Já jsem požádal právního zástupce společnosti Kelabit, aby 
nám nějak zdokladovali tu částku. My víme, že to kupovali za 850 000,-Kč. Ty náklady nám zatím 
nedoložili. Pan jednatel má k tomu pořád nějaké zbytečné připomínky z mého pohledu, ale co já bych 
potřeboval po zastupitelstvu nějaký mandát, jestli máme jednat dál v této věci a bylo by dobré, 
kdybychom dnes schválili, že se má zpracovat znalecký posudek na tržní cenu tohoto pozemku, 
abychom trošku věděli, jaký má cenu ten samotný pozemek. S tím, že je možné diskutovat, kdyby to 
obec nabyla do vlastnictví co tam udělat, ale to asi více k tomu řekne paní starostka, nebo pan 
místostarosta. O nějakých vizích, co by s tím šlo udělat, ale my abychom dál mohli vést ta jednání a 
eventuálně to koupit, tak potřebujeme vědět, jestli zastupitelstvo vůbec výhledově chce o tom 
přemýšlet, zda bychom udělali ten posudek a jde mě o to, ať se zbytečně neinvestují peníze, kdyby 
zastupitelstvo řeklo třeba nějaký limit finanční. Případně se zeptejte, co k tomu chcete vědět. Já jsem 
to shrnul nějak stručně velmi.
Mgr. Jakub Čmiel – nikdo se nehlásí k tomu. Já tady mám návrh usnesení a byl bych rád, 

kdybychom jej přijali.

Hlasování - 1. Zastupitelstvo Obce Krmelín bere na vědomí

- informaci o rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a 

stavebního řádu ze dne 23.8.2018, č.j. MMFM 124035/2018, kterým byla zamítnuta žádost 

společnosti Kelabit s.r.o., ze dne 14.12.2017 o zahájení vyvlastňovacího řízení;

- informaci, že společnost Kelabit s.r.o. podala proti tomuto rozhodnutí odvolání;

- informaci, že společnost Kelabit s.r.o. nabízí obci Krmelín pozemek parc. č. 1089, trvalý travní 

porost, o katastrem evidované výměře 5 717 m2, v katastrálním území Krmelín, za kupní cenu ve 

výši 2.200.000 Kč.

Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Evžen Peter, Lenka 
Zborovská, Marie Vašicová, Ing. Václav Zezulka)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Miloslav Kunát)
Schváleno

Mgr. Jiří Kubala – já jen, než budeme dál jednat, tak jsem ještě neřekl, že to je 384 Kč za metr, co 
oni chtějí. Je to plocha pro výstavbu pro nějaký průmysl. Nyní to už je rozumná cena z mého pohledu, 
takže má smysl o tom jednat, takže děkuji.
Mgr. Jakub Čmiel – to by byly informace všechny informace. Jen jestli nechce tady paní starostka 
něco doplnit.
Ing. Yveta Kovalčíková – já jsem si ještě vzpomněla, opravili jsme regulaci topení na Obecním 
úřadě, která deset let nebyla zapojena. Regulace na OÚ nefungovala a nyní to je spraveno. Stálo to 
50 000 Kč. 
Mgr. Jakub Čmiel – tak nyní přejdeme k dalšímu bodu.
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6. Návrh na účast v dražbě nemovitých věcí - nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/4 
vzhledem k celku na nemovitostech: pozemek parc. č. 302/26, pozemek parc. č. 325/6, pozemek 
parc. č. 328/45, pozemek parc. č. 328/50 a pozemek parc. č. 422/6, vše zapsáno na LV 1085 pro
k.ú. Krmelín

Mgr. Jakub Čmiel – otevírám diskuzi k tomuto bodu. A opět bych poprosil pana magistra, jestli by 
nám k tomu bodu mohl něco říct.

Mgr. Jiří Kubala – děkuji. Je to stejný příběh jako minule, jen s trošku jiným obsazením. Minule ta 
dražba byla vedena na pozemcích pana Tomáše Menšíka a nyní to je aktuálně paní Jana Menšíková. 
Jsou to pozemky a jsou tam zájmové lokality obce. Navazuje na to obecní les a je tam cesta, takže je 
záměr ty pozemky získat do svého vlastnictví a následně se eventuálně zkusit domoci i těch dalších 
podílu, protože po té co jste schválili, že se do té dražby přihlásíme, tak ten dluh byl zaplacen a dražba 
byla zrušena. Tím pádem jsme se jí nemohli účastnit, tak jsme se dále zabývali tam těmi vztahy, ale 
těch exekucí je tam tolik a hlavně jsou tak vysoké, že převyšují hodnotu těch pozemků, tak já jsem 
učinil závěr, že to nějakými prostředky, jednáním a smlouvami zajištění těch dluhů je prakticky 
neřešitelné. Vy se můžete domluvit s věřiteli, vyplatit ty dluhy a ty pozemky koupit, ale v tomto 
případě je tam těch exekucí tolik a těch problému, že to je neproveditelné bezpečně pro obec. My 
máme trošku jiné limity, než nějaký soukromý investor. Nyní se nám naskytla jiná možnost. Je 
nařízená dražba na 17.10.2018. a příběh je stejný jako minule. Potřebujeme schválit, že se můžeme 
účastnit. Ta pohledávka, pro kterou se nyní draží je 107 Kč příslušenství a 3 200 Kč náklady řízení, 
takže já mám vážnou obavu, že to zase někdo vyplatí, ale my pokud se chceme chovat jako řádný 
hospodář, tak zkrátka se do té dražby přihlásíme, ale potřebujeme to schválit a buď dražba bude, nebo
nebude. O tom Vás budu vzápětí informovat.

Ing. Yveta Kovalčíková – je to pozemek na ulici Luční. Je to ta část, která není vykoupená od 
Menšíků. A dále je to strategický pozemek na ulici Za Křížem, na který je ta exekuce a v současné 
době stavitelé, kteří staví na druhé straně, se přes ten pozemek, nemohou ani připojit k sítím. Je to 
velmi úzká část pozemku, ten pozemek a je to celkem problematické. Pro majitelé to jsou celkem 
nepodstatné pozemky, ale pro nás jsou dost důležité.

Mgr. Jakub Čmiel – má k tomu někdo něco do diskuze? Nevidím, takže já přečtu návrh usnesení.

Hlasování: 1. Zastupitelstvo Obce Krmelín souhlasí s nabytím spoluvlastnických podílů o 

velikosti 1/4 vzhledem k celku na nemovitostech: pozemek parc. č. 302/26, pozemek parc. č. 

325/6, pozemek parc. č. 328/45, pozemek parc. č. 328/50 a pozemek parc. č. 422/6, vše zapsáno na 

LV 1085 pro k.ú. Krmelín v dražbě, pověřuje starostku obce činěním nabídek – příhozů v 

dražbě, svěřuje starostce pravomoc provést rozpočtové opatření do výše nabídnuté kupní ceny –

nejvyššího podání v dražbě a pověřuje ji dalšími jednáními potřebnými k nabytí uvedených 

pozemků do vlastnictví Obce Krmelín.

Ing. Miloslav Kunát – jaká je maximální cena nabytí?

Mgr. Jakub Čmiel – v tomto usnesení není stanovena.

Mgr. Jiří Kubala – je to na důvěře starostce na tom přihazování do té dražby. Tržní cena toho 

pozemku je to 34 740 Kč. Obec se těch dražeb může účastnit dvojím způsobem, a to buď při té 

elektronické dražbě se sejde celé zastupitelstvo a musí o každém příhozu hlasovat, což jako jde, anebo 

se udělí ten mandát někomu, kdo to odhlasuje s důvěrou toho zastupitelstva, protože když se ta cena 

dá dopředu, tak to každý ví, jaká ta účast v té dražbě je. 
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Mgr. Jakub Čmiel – já bych chtěl jen říci, že v době konání té dražby ještě nebude ustanoveno nové 

zastupitelstvo. V tu chvíli zůstává ve funkci pouze rada.

Mgr. Jiří Kubala – to není úplně běžná věc, takže si myslím, že je dobré si to říct a rozdiskutovat to. 

V tomhle případě se svěří důvěra starostce, že ty příhozy bude dělat nějak rozumně.

Mgr. Jakub Čmiel – budeme tedy hlasovat o usnesení, jak bylo přečteno před chvíli.

Hlasování - 2. Zastupitelstvo Obce Krmelín ukládá starostce Obce Krmelín, aby zajistila 

znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou pozemku parc. č. 1089, trvalý travní porost, v 

katastrálním území Krmelín. 

Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Evžen Peter, Lenka Zborovská, Marie Vašicová)
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Václav Zezulka)
Schváleno

7. Informace - právo stavby k pozemku parcely č. 651/11, orná půda, zapsanému na LV 1 pro 
katastrální území Krmelín, za účelem stavby márnice, včetně přípojek inženýrských sítí, ČOV, 
vsakovacích objektů, zpevněných ploch a oplocení.

Mgr. Jakub  Čmiel – opět poprosím pana magistra.

Mgr. Jiří Kubala – tento bod je trošku na můj popud a tím děkuji paní starostce a panu 
místostarostovi. Začali jsme to chystat, byli jsme tam na místě, pročítali jsme si nějaké ty podklady, 
které nám dal pan projektant od VD, ještě jsem viděl nový projekt, který máte na zeď s kolumbáriem,
a chtěl bych poprosit zastupitelstvo, jestli byste se zamysleli nad tím co dál, protože podle mého 
názoru, a to je čistě můj názor, to není úplně vhodné vedle té stávající márnice přilepit ten kvádr, který 
mají oni vyprojektovaný, protože se podle mě uzavře další rozvoj toho hřbitova. Když už tedy něco, 
tak bych si představoval, že to bude ve stejném stylu jako ta původní márnice, že to bude navazovat 
stejnou střechou sedlovou a buď se bude budovat vedle, nebo se to nějak napojí. Řešili jsme to na radě 
a nebyla na tom úplná shoda, tak jsem poprosil, jestli bychom to nemohli přednést na zastupitelstvu, 
protože přece jenom je to věc koncepční. Kdyby bylo na mě, tak já tu současnou márnici bych nechal 
zbořit a celé bych to postavil vzadu v rohu tak, aby se tam přijíždělo i s těmi těly z boku ze strany od 
toho provozu od pana Bočka, aby to nerušilo další koncept toho hřbitova. Bylo mi řečeno, že bourání 
určitě ne, že se tam investovaly peníze, ale ten nový objekt by podle mého názoru klidně mohl být 
vzadu v tom rohu i z důvodů toho provozu i z důvodů, aby to bylo zvlášť a nerušilo to a nezabíjelo to
ten prostor toho hřbitova, který není dořešený, to co je tam zeleně. Ve finálním případě bych 
navrhoval, než se to zabetonuje nějakým právem stavby a stavebním povolením nechat zpracovat 
nějakou architektonickou studií na rozvoj toho hřbitova a dohodnout se, co tam vlastně má být za 50, 
nebo 100 let. Řešíme nyní tu smlouvu a to jsou technické věci, které ve finále až budeme vědět, jak to 
bude vypadat, budeme vědět rozpočet, tak se dopočítáme nějakých vhodných let, po jakou dobu by se 
měl platit ten nájem, aby se dosáhlo té hodnoty a pak by se to převádělo. Ty konkrétní věci do 
smlouvy dopočítáme, až budeme mít nějaký prováděcí projekt a budeme schopni spočítat jaká je 
hodnota té stavby. Nyní bych potřeboval jednak vzít tyto informace na vědomí, ale nějak koncepčně 
jestli zastupitelstvo chce tu lokalitu dořešit komplexně, nebo to tam prodloužíme nějak.

Petr Mácha – chtělo by to spojit s tím původním návrhem hřbitova.

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji za úvodní slovo. My jsme se o tom už také sáhodlouze bavili. Toto je 
jeden z úkolů, o kterých jsem na začátku mluvil. Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy, který 
ještě není dopracovaný, neboť ty informace nejsou všechny, a kdoví jak to bude vypadat. Mám tady 
dva návrhy usnesení. 
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Hlasování 1. Zastupitelstvo Obce Krmelín bere na vědomí informace o připravované smlouvě se 

společností Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS, s.r.o. a informace o možných 

variantách dalšího postupu, konkrétně možnosti architektonické studie a možné změně místa 

stavby.

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

2. Zastupitelstvo Obce Krmelín ukládá starostce Obce Krmelín zajistit zpracování 

architektonické studie rozvoje lokality hřbitova, včetně umístění a provedení stavby márnice.

Mgr. Jakub Čmiel – já osobně bych toto již přenechal novému zastupitelstvu. Je to samozřejmě jedna 
s variant. Myslím si, že v tuto chvíli to je předčasné, ale máme tady ten návrh.

Ing. Miloslav Kunát – já bych to opravdu nechal na nové zastupitelstvo.

Mgr. Jakub Čmiel – přesně tak. Paní starostka určitě nezajistí architektonickou studií do konce 
mandátu tohoto zastupitelstva. Návrh je tady předložen a je někdo, kdo na něm trvá z členů 
zastupitelstva?

Mgr. Jiří Kubala – pokuste se aspoň oslovit nějaké ty architekty, aby dali návrhy, za kolik by to bylo. 
To se potáhne. Než se někdo rozhýbe, tak to je 3-4 měsíce.

Mgr. Jakub Čmiel – má ještě někdo něco do diskuze k tomuto bodu? Není tomu tak, tím považuji 
bod č. 7 za ukončený a přejdeme k bodu č. 8.

8. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst. 6) písm. d) zákona o 
pozemních komunikacích pro stavbu „Vodovodní přípojka pro průmyslové haly Krmelín“

Mgr. Jakub Čmiel – protože to je další věc, která je vyhrazená zastupitelstvu, proto je předložena 
tady a požádal bych opět pana magistra, aby nás seznámil se situací s firmou Mega-Sun.
Mgr. Jiří Kubala – společnost Mega-Sun požádala o povolení zvláštního užívání komunikace pro 
stavbu vodovodní přípojky. My jsme se už v březnu vyjadřovali k té stavbě a schvalovali jsme tam 
usnesení odkazující na usnesení z října 2016, že se má bránit stavbě těch hal a veškerým stavbám 
souvisejícím, takže tam jsme se vyjadřovali i k té přípojce jako takové a nyní přišla žádost na speciální 
stavební úřad, na silniční správní úřad žádost o zvláštní povolení komunikace, o tom my 
nerozhodujeme, ale může tam být obec Krmelín a budeme tam jako účastník řízení a můžeme se k té 
stavbě vyjádřit. Řízení jako takové povede pověřený úředník, což je v případě Krmelína HP. Ale je to 
řízení, které se vede v přenesené působnosti a o tom zastupitelstvo nerozhoduje, jestli bude povoleno 
nebo nebude povoleno. My, jako v těch jiných případech, v těch správních řízení, se navrhuje tím 
usnesením, které nám přečte pan místostarosta a zase se navrhuje, aby jako v těch jiných případech 
správních řízení vstoupila do řízení a činila právní kroky proti tomu, aby bylo povoleno to zvláštní 
užívání komunikace. Je to v podstatě neustále stejné. Ne že dokola, ale je to pořád stejné usnesení 
k novým a novým řízením.
Mgr. Jakub Čmiel – děkuji. Otevírám diskuzi. Má někdo něco do diskuze z řad zastupitelů. Nemá. Já 
tady přečtu návrh usnesení tady k té přípojce.
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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 a dále s ohledem na účinné usnesení č. 14. z 24. Zastupitelstva 

Obce Krmelín, konaného dne 1. března 2018, podle kterého Zastupitelstvo Obce Krmelín 

nesouhlasí se stavbou označenou jako: „Vodovodní přípojka pro průmyslové haly Krmelín“, 

Zastupitelstvo obce Krmelín ukládá starostce Obce Krmelín, aby Obec Krmelín jako účastník 

řízení učinila právní kroky proti povolení zvláštního užívání komunikace pro stavbu označenou 

jako: „Vodovodní přípojka pro průmyslové haly Krmelín“.

Hlasování:
Pro: 12 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Evžen Peter,  Lenka Zborovská, Marie Vašicová)
Proti: 1 hlas (Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Yveta Kovalčíková – já bych ještě poprosila pana Mgr. Jiřího Kubalu, aby nás informoval o odvolání 
obce ve věci přeložky VO.
Mgr. Jiří Kubala – jedno z těch řízení, které jsme tady řešili, je přeložka vysokého napětí vzdušného 
vedení do podzemního vedení. Tam zastupitelstvo a obec taky proti tomu několikrát vystupovala, to 
jsem tady podával tu informaci, že to tam žádá a vede ČEZ, že pravděpodobně ve finále ta přeložka 
bude povolena. Stavební úřad nyní po nějakých našich podnětech, kdy se doplňovalo řízení, neboť tam 
měli nějaké chyby, tak nyní vydali územní rozhodnutí na tuto stavbu, kdy ČEZ může přeložit ze 
vzdušného vedení do země a obec Krmelín proti tomuto rozhodnutí podala odvolání. Budeme čekat, 
co na to řekne Krajský úřad. Odhaduji, že tak za půl roku se dozvíme, co s tím Krajský úřad udělal.
Mgr. Jakub Čmiel – děkuji. Tím pádem považuji bod č. 8 za ukončený a přejdeme k bodu č. 9. Tímto 
děkuji panu Mgr. Jiřímu Kubalovi za účast na tomto zastupitelstvu a přeji příjemnou cestu domů.

9. Prodej parc. č. 278/3 

Mgr. Jakub Čmiel – paní starostka tento bod uvede.
Ing. Yveta Kovalčíková – jak už jsem říkala, když jsme se tady dohadovali, zda ten bod vypustit, 
nebo nevypustit, tak je to pozemek č. 278/3 v lokalitě Na Brodě. Jedná se o pozemek 22 m2. Na 
minulém zastupitelstvu jsme schválili záměr k prodeji a dnes bychom měli schválit prodej. Jestli ještě 
někdo chce nahlídnout do znaleckého posudku, jsou tady. Má někdo k tomu něco?
Ing.Václav Zezulka– za kolik? Jaká je cena za metr?
Ing. Yveta Kovalčíková – cena je 501 Kč/m2 za stavební pozemek a 160,82 Kč/m2 je ostatní plocha, 
ostatní komunikace.
Ing.Václav Zezulka – kolik?
Mgr. Jakub Čmiel – Tady je znalecký posudek. Chcete jej poslat?
Ing.Václav Zezulka – ne.
Mgr. Jakub Čmiel – takže dávám hlasovat.

Hlasování k prodeji pozemku parc. č. 278/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 22 m2
v celkové ceně dle znaleckého posudku ve výši 3 540,-Kč
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Hlasování:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Evžen Peter, Lenka Zborovská, Marie Vašicová, Ing. Václav Zezulka)
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

10. Mimořádná splátku úvěru dle článku II. odst. 5 smlouvy o úvěru č. 1024/14

Mgr. Jakub Čmiel – jde o smlouvu na překlenovací úvěr na I. Etapu kanalizace z roku 2014 a 
materiály zastupitelé dostali.
Ing. Yveta Kovalčíková – já myslím, že bychom měli předat slovo finančnímu výboru.
Ing. Petr Jakubek – já bych k tomu chtěl jen říct, že původně, úplně poprvé, když tento návrh 
nějakým způsobem vzešel, tak to bylo z finančního výboru ještě v loňském roce, kdy se projednával 
rozpočet a kdy se projednávalo uložení peněz na termínované účty. Finanční výbor tehdy neřekl, jestli 
obec má splatit předčasnou půjčku, nebo nemá, ale pouze dal nějaké doporučení, aby se tím 
zastupitelstvo obce zabývalo, tím případným splacením. I úrokové sazby začaly růst. I úroky z úvěrů 
převyšovaly to, co jsme byli schopni získat na termínovaných vkladech. Na těch penězích, co jsme 
měli uložené u bank. Jenom k tomu několik čísel proč to je, protože, jak říkám, úrokové sazby rostou, 
ten úvěr je jednoměsíční. Na počátku roku 2017, to znamená v lednu, ta úroková sazba byla 0,2% od 
té doby neustále roste. V dnešní době je 1,33% a Česká národní banka uvažuje, že bude růst dál. Co se 
týká čísel, tak 1. 12. 2017 obec měla nesplacený úvěr ve výši necelých 28 000 000,-Kč a v roce 2017 
na úrocích obec zaplatila 220 000 Kč. K poslednímu dni roku 2018 bude, pokud nebude zaplacená 
nějaká předčasná splátka, zbývat 24 487 000 Kč. To znamená, že úvěr klesá, ale ty úroky rostou, takže 
za ten rok, pokud ty úroky dále vzrostou, tak my zaplatíme 385 000 Kč ročně. Je to skoro o 165 000 
Kč navíc. Z toho plyne jednoznačně, že platíme víc a víc, přestože výše úvěru klesá a sami víme, jak 
jsme zjišťovali, kde ty peníze uložíme, že ty úroky na těch spořicích účtech a podobně jsou velmi 
nízké, to znamená, že tam získáme mnohem míň. Na bankovních účtech, nebo veškeré finance, které 
nyní obec má je nějakých 80 milionů Kč, a je tady ještě jedna věc, jedná se o to, že my nemůžeme 
splatit úplně všechno, neboť by to bylo pro nás nevýhodné, ale můžeme splatit 17 480 000 Kč. Takže 
z těch 80 000 000 Kč, když splatíme sedmnáct miliónů, pořád bude obci zbývat nějakých 60 000 000 
Kč. To si myslím, že v příštím roce obec není schopná proinvestovat, protože nejsou připravené 
takové projekty, aby to obec proinvestovala. Jen z toho hlediska, abychom snižovali nějaké úroky, tak 
navrhujeme splatit tu částku ve výši 17 480 000 Kč. 
Mgr. Jakub Čmiel – jestli bych to mohl připodobnit, tak těch 150 000 Kč, tak by se do toho vešla jak 
oprava regulace topení na Obecním úřadě, tak oprava ČOV po týdenní havárii a ještě by nám 50 000 
Kč zbylo, takže to jsou peníze, které jsou pro obec nezanedbatelné, a měli bychom nějakým způsobem
výši úroku řešit.
Ing. Petr Jakubek – a navíc je předpoklad, že to bude ještě růst. Neustále budou ty úroky růst.
Petr Mácha – to znamená zaplatit úroky.
Ing. Yveta Kovalčíková – na dva roky vychází zbytek úvěru. To znamená, že v roce 2020 bychom 
měli splacený veškerý úvěr.
Mgr. Jakub Čmiel – ten termín byl to původní zadání, jestli si pamatujete ti z vás, kteří byli 
zastupiteli, nebo chodili na zastupitelstvo v minulém volebním období, tak původní termín ve smlouvě 
o poskytnutí úvěru bylo v té době do roku 2020. Potom to bylo navýšeno, neboť byl ten úvěr navýšen 
o 10 mil. Kč. 
Ing. Miloslav Kunát – samozřejmě to základní číslo chybělo v těchto podkladech. Kolik máme na 
účtu, to jsme nedostali.
Petr Mácha – my jsme dostali výčet k roku plus nějaká čísla, ale kolik nám zůstane, kolik budeme 
splácet, vlastně celý ten komplex.
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Ing. Petr Jakubek – těch 80 000 000 Kč tam není, ale ten zbytek podkladů tady je.
Petr Mácha – je třeba říct, kolik budeme splácet, jaké budou úroky atd…
Ing. Yveta Kovalčíková – paní účetní se připravuje na příští týden na zkoušky, takže kdyby tady 
mohla být, tak by vám to určitě řekla.
Petr Mácha – tak nám to v podstatě stačí. Nemám problém s tím bodem nesouhlasit.
Mgr. Jakub Čmiel – stejně tak bych chtěl říct, že jak jsme to posledně schvalovali, tak jsme také 
neznali stav na účtu. To jsem schopný dohledat ve svých podkladech. Má ještě někdo něco do diskuze 
k tomuto bodu? Nevidím, tak já bych dal hlasovat.
Ing. Yveta Kovalčíková – tady nám paní Šlachtová připravila, pokud to schválíme, žádost o 
provedení mimořádné splátky úvěru. Byli bychom připravení 20. 11. 2018 splatit mimořádnou splátku 
úvěru ve výši 17 480 000 Kč a v podstatě na základě mimořádné splátky bychom zažádali o zkrácení 
toho úvěru do 21. 12. 2020, kdy proběhne poslední splátka ve výši 292 000 Kč.
Mgr. Jakub Čmiel – já bych dal hlasovat o splacení mimořádné splátky ve výši 17 480 000 Kč, tak 
jak tady bylo předneseno.

Hlasování ke schválení mimořádné splátky úvěru dle článku II. odst. 5 smlouvy o úvěru č. 
1024/14

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

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji za konstruktivní přístup tady k této záležitosti.

11. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Mgr. Jakub Čmiel – abychom tady tu mimořádnou splátku mohli provést, tak ty peníze musíme 
zapojit do rozpočtu. Jde v podstatě o těch 17 480 000 Kč, o který bude rozpočet navýšen. Má někdo 
něco k tomuto rozpočtovému opatření? Nemá. Můžeme tedy hlasovat.

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

12. Uložení finančních prostředků obce 

Mgr. Jakub Čmiel – já bych tady poprosil paní starostku a pana předsedu finančního výboru, aby 
nám něco řekli k tomuto bodu.
Ing. Petr Jakubek – když jsme schválili tady toto, to znamená, že zaplatíme těch sedmnáct miliónu, 
tak na účtech bude zbývat 63 000 000 Kč zhruba. Ty termínované vklady a ty věci nám nějakým 
způsobem nyní končí. Já sám za sebe jsem pro, jak tady říkal pan Kunát, nechat to na příští 
zastupitelstvo, takže bych se nepouštěl do žádných nabídek směnek, dluhopisů a dalších takových 
věcí. Do toho bych se v žádném případě nepouštěl. Já jsem pro, aby ty peníze byly na nějakém 
spořicím účtu u banky. U žádné jiné instituce, jedině u bank na nějakých spořicích účtech, 
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termínovaných vkladech s krátkou výpovědní lhůtou jeden měsíc, dva měsíce maximálně, tam, kde je 
to naprosto bezpečné. Ať to další zastupitelstvo si s tím může nakládat, jak chce. V tu chvíli, kdy bude 
schváleno něco dalšího. Měsíc, dva si myslím, že chod neovlivní, ale nic dalšího bych neschvaloval.
Mgr. Jakub Čmiel – někdo další do diskuze?
Ing. Yveta Kovalčíková – chci vás jen informovat o výpisech z účtů. J&T Banka, kde jsme měli 
uloženo 20 000 000 Kč, termínovaný vklad skončil 15. 08. 2018 a k vypořádání vkladu jsme dostali 
60 000,-Kč.
Ing. Miloslav Kunát – za jakou dobu?
Ing. Yveta Kovalčíková – rok. Tam bylo 0,3%. Nyní mají zvýšeno na 1,1%. O dost se to zvedlo. 
Jestli se chcete podívat, tady jsou nabídky různých bank. Pak tady máme Sberbank, to je jediná banka, 
kde jsme vlastně nevypověděli, když skončil ten vklad, protože tady je u té banky 30 denní výpovědní 
lhůta. Tam ty peníze pořád běží, takže já si myslím, že bychom je tam mohli nechat, protože to je jen 
30 dnů. Jestli to potom další zastupitelstvo, které by mělo být začátkem listopadu, převede jinam. 
Nebo spíš prosincové. Já bych to tam nyní nechala. Potom máme Fio banku. Tam jsme měli 
10 000 000 Kč. Nyní s úroky 10 022 022 Kč. 
Ing. Miloslav Kunát – ta Fio banka je na jak dlouho? Půlroční výpověď?
Ing. Yveta Kovalčíková – to už skončilo.  Fio banka se musela vypovědět v den, kdy to končilo. Ve 
všech třech bankách to bylo uloženo na rok. V J&T Bance jsme měli 20 000 000 Kč, ve Sberbank a ve 
Fio bance po 10 000 000 Kč.
Mgr. Jakub Čmiel – má ještě někdo něco do diskuze tady k tomuto bodu? Já bych se zeptal, jestli je 
nějaký návrh usnesení? Ke mně se žádný návrh usnesení nedostal, nebo jestli někdo něco navrhuje? 
Žádný návrh nebyl podán, takže já bych doporučoval, aby to usnesení znělo ve smyslu: Zastupitelstvo 
obce schvaluje do konce roku 2018 ponechat finanční prostředky na účtech, na kterých momentálně 
jsou. Měly by zůstat ve Sber bank, které jsou všechny během 30 dnů dostupné a všechny ostatní 
finance jsou na účtu obce. 
Ing. Yveta Kovalčíková – máme ještě do konce roku 3 měsíce, jestli by nebylo dobré to dát na nějaký 
účet, i když s malým procentem ale bylo by tam aspoň něco.
Mgr. Jakub Čmiel – je ještě nějaký návrh na usnesení? Nevidím, takže bych dal hlasovat o tom 
usnesení, které jsem tady zmínil před chvíli a to nechat peníze tam kde jsou do konce roku 2018 a pak 
už bude na novém zastupitelstvu, jak s tím naloží.
Ing. Petr Jakubek – já bych tam nedával do toho usnesení tu částku.

Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje do konce roku 2018 ponechat finanční prostředky na 
účtech, na kterých momentálně jsou.

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

13. Návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Krmelín č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad

Mgr. Jakub Čmiel – text vám byl rozeslán s tím, že podklady byly zaslány nadvakrát, neboť došlo 
k pochybení v tabulce s tarify odpadů. Jen upozorním na jeden překlep, který tam zůstal, neboť ta 
vyhláška je v podstatě stejná, jako byla ta předchozí, jenom tam jsou dvě změny. Je tam překlep 
v článku č. 3
Ing. Yveta Kovalčíková – je tam dvakrát uvedena příloha č. 1.
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Mgr. Jakub Čmiel – co se tam věcně mění je, že se mění splatnost poplatků za komunální odpad. 
Mění se z 15.10. na 15.2. Odůvodnění Vám potom řekne paní starostka. Přílohou jsou tady ceny, kdy 
došlo ke zdražení.
Ing. Yveta Kovalčíková – jestli teda můžu vysvětlit, proč jsme přistoupili tady k tomu, abyste to tedy 
pochopili. První splátka bude za poslední tři měsíce v roce 2018. Ta se bude platit k 15. 10. 2018 a od
1. 1. 2019 bude splátka na celý rok 2019. Důvod, proč chceme k tomu přistoupit, je, že v minulém 
roce jsme v říjnu, v době, kdy se platily poplatky, měli nějaké info, že OZO chce zdražovat, ale 
konečnou cenu jsme od nich dostali až v prosinci. Tím pádem občané zaplatili poplatky v říjnu a 
v prosinci OZO navýšilo ceny za odpad. Celý tenhle rok až do současnosti obec navýšení ceny
financovala ze svého. Musím podotknout, že obec z toho nemá žádné peníze. To, co vlastně občané 
odvádí, tak jde všechno na OZO. Není to o tom, že bychom to navyšovali my. Krmelín je taková 
rarita, protože žádná obec nemá placení komunálního odpadu od října do října a dělá nám to velké 
problémy z toho důvodu, že opravdu v prosinci OZO dá nějakou jinou cenu a my nevíme, jak to 
budeme financovat dále. Proč jsme k tomu přistoupili? Cena je známá až v prosinci, budeme mít 
účetní rok celý, máme na to program, který vlastně od října do října nelze využít, to znamená, že 
bychom měli všechno v počítači. Doteď se to dělá všechno více méně ručně. Splatnost, kterou jsme 
dali do 15. 2., nyní mluvím o roce 2019. To znamená, že pro občany se nic nemění, jenom se do konce 
zaplatí 3 měsíce a od nového roku budete mít celý ucelený rok, jak byl říjen - říjen, tak nyní bude 
leden - prosinec. Dají se v programu tvořit dopisy. Je to jednodušší agenda. Lepší informovanost 
občanů e-mailem, všechno se dá rychleji vyhledat. Vždy se dá dohodnout na nějakých splátkách,
pokud by měl někdo problém s platbou, protože po novém roce se platí spoustu dalších věcí. 
V programu se dají vygenerovat i upomínky. Nyní se to dělá ručně. Díky tomu, že obec má tři čtvrtě 
roku sníženou sazbu, tak na to doplácí. Já bych byla ráda, kdybyste se nad tím zamysleli. Je to sice 
takové zlomové. Myslím si, že když se to navede na ten rok, tak se srovnáme i s OZO a bude to 
jednodušší pro všechny a hlavně i pro tu agendu toho výběru.
Mgr. Jakub Čmiel – a je tam zajištěna i ta sociální záležitost tím, že splatnost je odložena až na únor. 
Lednové platby nějakým způsobem zatěžují rozpočty rodin, takže záměrně je to posunuto až na únor. 
Ing. Yveta Kovalčíková – nyní to je přechodně na 3 měsíce a pak to už bude na celý rok jednou pro 
vždy.
Evžen Peter – nejde to zaplatit najednou?
Ing. Yveta Kovalčíková – my nevíme, jestli v prosinci OZO nenavýší poplatek.
Mgr. Jakub Čmiel – má k tomu někdo něco do diskuze? Pan Václavík.
Josef Václavík – mohu se zeptat, kolik platí obec ročně za tyto poplatky za všechny občany?
Ing. Yveta Kovalčíková – to vám nyní neřeknu.
Mgr. Jakub Čmiel – myslím, že jsme v řádu statisíců. Tady vám dám kolovat ty nové ceníky a vám,
pane Václavíku, můžeme ty podklady zaslat elektronicky. 
Ing. Yveta Kovalčíková – má k tomu ještě někdo něco?
Mgr. Jakub Čmiel – nevidím, tak dávám hlasovat.

Hlasování ke schválení Obecně závazné vyhlášky obce Krmelín č. 2/2018 o poplatku za 
komunální odpad

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

Ing. Petr Jakubek – mohl bych mít jeden dotaz? Není to k OZV, ale chtěl bych se zeptat, zda by se 
mohl dát platit tento poplatek inkasem?
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Mgr. Jakub Čmiel – diskutovali jsme o tom s paní Šlachtovou a v tuto chvíli obec není do tohoto 
systému zapojena. Navíc by to přineslo další agendu. Lze to platit převodem.

14. Plán rozvoje sportu v obci Krmelín

Mgr. Jakub Čmiel – plán vám byl rozeslán. Byl konzultován se Sokolem. Nedostal jsem žádnou 
zásadní připomínku.
Ing. Yveta Kovalčíková – jen připomenu, že to je povinnost pro obce od 1.7.2018. to není, že 
bychom si něco vymysleli.
Mgr. Jakub Čmiel – bylo to schváleno na začátku roku 2017. Je to povinnost. Většina obcí není 
nadšená z téhle povinnosti, protože sport podporuji tak, jak je u nich zvykem. Většinou to je nějaká 
Tělovýchovná, nebo Tělocvičná jednota, případně nějaký jiný spolek. Ten si požádá o nějakou dotaci,
případně o něco jiného a obec to posoudí. Každopádně vnímáme povinnost mít plán rozvoje sportu 
v obci Krmelín. V podstatě, když jsem to tak sledoval, tak většina těch obcí v celé republice ho má 
v podstatě úplně stejný. Pokud mají nějaký hokejový, nebo fotbalový klub tak, je tam zmíněn. Náš 
případ to není, takže v podstatě je to psáno obecně, aby byl zachován ten systém, který nyní funguje. 
Nějakým způsobem tam je upravena podpora významných sportovců a dalších stanovených priorit. Je 
to materiál, který se dá průběžně měnit, upravovat, takže já se spíše zeptám do diskuze, jestli máte 
nějaké připomínky.
MUDr. Jana Paličková – je to prostě proto, že to musí být. A proto je to tak obecné.
Mgr. Jakub Čmiel – proto je to tak obecné. Všechny obce měly plán skoro stejný.
Ing. Miloslav Kunát – proč tam ten Sokol aspoň jednu, nebo dvě věci tam nedal? To je na 50 let 
dopředu a tam se jenom přepíšou data. Do roku 2020 nemají ani jednu jedinou konkrétní věc, kterou 
chce?
Mgr. Jakub Čmiel – zaslal jsem to na výbor a zpětná vazba byla, a Petr Mácha mi to určitě potvrdí, 
že nejsou žádné připomínky, že jsou rádi za cokoli.
Petr Mácha – nebudou tam psát, co budeme dělat, neboť by se tím zavázali na několik dalších roků.
Mgr. Jakub Čmiel – přesně tak. Má ještě někdo něco do diskuze k tomuto bodu? Nevidím, takže 
dávám hlasovat.

Hlasování ke schválení plánu rozvoje sportu v obci Krmelín
Hlasování:
Pro: 13 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Evžen Peter, Lenka Zborovská, Marie Vašicová, Ing. Václav Zezulka)
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

15. Prezentace výsledků dotazníkového šetření mezi občany pro tvorbu programu rozvoje

Mgr. Jakub Čmiel – mám procedurální návrh, než přejdeme k prezentaci, jestli bychom mohli 
předřadit celostátní veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny, abychom připravili techniku pro 
prezentaci. Kdo je prosím pro?

Hlasování k předřazení bodu č.16 celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny před 
bod č. 15 Prezentace výsledků dotazníkového šetření mezi občany pro tvorbu programu rozvoje 

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

16. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny

Ing. Yveta Kovalčíková – já bych stručně tento bod uvedla. Jistě jste to četli. Je to Celostátní veřejná 
sbírka na zadluženou obec Prameny. K výročí 100 let české státnosti máme projevit solidaritu a 
pomoct vyřešit oddlužení obce Prameny. Návrh je, aby každá obec přispěla do sbírky částkou 10 000 
Kč. Tímto by byl dluh obce vyřešen, pokud by každá obec dala 10 tisíc.
Mgr. Jakub Čmiel – otevíráme diskuzi k tomuto bodu. Byly k tomu vyzvány všechny obce 
v republice předsedou poslanecké sněmovny u příležitosti 100 let republiky s tím, že se jedná o obec 
se 115 obyvateli v Karlovarském kraji, která je opravdu nejzadluženější obcí v republice, protože se 
dostala do této situace tím, že bývalý pan starosta té obce se účastnil se soukromými investory 
nevhodné investice do firmy minerálních vod, která zkrachovala, a investoři vycouvali z projektu a 
celý dluh zůstal obci. Jejich dluh jsem počítal a je to něco kolem 80 000 000 Kč. Takže jsme byli 
vyzváni. Šedesát miliónu dluhů je něco jiného v případě třeba obce Krmelína, než obce o 115 
obyvatelích. 
Petr Mácha – mě jen fascinuje, že se k tomu nepostaví stát jako zřizovatel obcí. A že v poslanecké 
sněmovně vyzývají, aby obce poslaly peníze. Druhá otázka je, zda obec Prameny dostane od každé 
obce 10 000 Kč?
Ing. Yveta Kovalčíková – to je pravda. My bychom se možná mohli také nějakou symbolickou 
částkou zapojit.
Petr Mácha – já jsem pro jednu korunu.
Ing. Yveta Kovalčíková – deset tisíc se mi zdá hodně.
Mgr. Jakub Čmiel – deset tisíc se mi také zdá hodně, ale jedna koruna zase málo. Myslím si, že 
bychom prokázali solidaritu a udělali kompromis a schválili 5 000 Kč. Je to částka, kterou obec snese.
Evžen Peter – je otázka, jestli bude ten dluh splacen, když dostanou takovou částku.
Mgr. Jakub Čmiel – tak ten dluh bude pouze snížen.
Evžen Peter – tak ale zase poroste.
Ing. Miloslav Kunát – vezměte si, že měli dluh 40 000 000 Kč, nyní úroky z úvěrů dalších 
40 000 000 Kč, takže 40 000 000 Kč se dá vlastně státu zpátky.
Mgr. Jakub Čmiel – souhlasím s částkou těch 5 000 Kč. Je nějaký návrh do diskuze?
Ing. Kamila Balcarová – já si myslím, že 115 občanů fakt trpí za špatné rozhodnutí někoho, tak pro 
to bychom měli něco udělat.
Mgr. Jakub Čmiel – já si to také myslím. Takže je ještě někdo další do diskuze? Nevidím, takže já 
bych dal hlasovat o pomoci obci Prameny ve výši 5 000 Kč.

Hlasování ke schválení finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč na celostátní veřejnou sbírku na 
zadluženou obec Prameny

Hlasování:
Pro: 11 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, Evžen Peter, 
Lenka Zborovská, Marie Vašicová,)
Proti: 2 hlasy (Petr Mácha, Ing. Václav Zezulka)
Zdržel se: 0 hlasů
Schváleno

Mgr. Jakub Čmiel – nyní se vrátíme k bodu č. 15. což je prezentace výsledků dotazníkového šetření 
mezi občany pro tvorbu programu rozvoje.



~ 18 ~

Pan Mgr. Jakub Čmiel seznámil přítomné s výsledky dotazníkového šetření. Výsledky dotazníkového 
šetření budou zveřejněny na webových stránkách obce Krmelín.

Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí

17. Návrh na udělení čestného občanství paní Mgr. Zdence Nedvědické 

Mgr. Jakub Čmiel – paní ZN je bývalá paní učitelka, která zde učila v 50 letech. Na naši obec si 

vypěstovala mimořádně silnou vazbu zejména tu mezilidskou a mě jako člověku, kterému je přes třicet 

a paní učitelka má 84 let a z kraje příštího roku bude mít 85 let a mě by se o tom asi ne úplně dobře 

mluvilo, takže já bych předal slovo zástupci toho ročníku, který ji přišel tady podpořit v této věci. Já 

bych poprosil paní Adámkovou, jestli by nám paní učitelku nějak přiblížila, případně ostatní členové 

skupiny občanů.

Ludmila Adámková – samozřejmě velice ráda. Nám bylo devět let. Bylo to v roce 52, když nám pan 

bývalý ředitel obecní školy tenkrát pan Nenička přivedl představit novou paní učitelku ZK, která 

k nám přijela z Třebíče a ta paní učitelka měla jenom o devět roku více, takže my jsme byli ve velice 

přátelském vztahu. Ona nás brala jako kamarádky a kamarády. Nás bylo tenkrát 26. V současné době 

je nás 19. Nicméně tady v Krmelíně nás žije 11, ale ještě je čas kdy dobíhají dovolené, někteří 

spolužáci jsou nemocní, proto se nás nesešlo ve větším počtu, tak je prosím omluvte. Co tedy k paní 

učitelce říct. Obdivovala jsem tenkrát i operativnost, protože si představte situaci, že žák odmaturuje, 

nebo udělá ty závěrečné zkoušky na gymnáziu a chce postupovat, protože má výtečný prospěch 

k dalšímu vzdělání, ale byla to 50. léta a paní učitelka měla rolnický původ. Její otec byl v té době ve 

výkonu trestu. Byl zavřený, takže zůstala maminka, sestra a ona. A ona až z dalekého Třebíče, díky 

prozíravosti jednoho profesora gymnázia, který nějakým způsobem získal tři umístěnky na okres 

Ostrava, Opava a Krmelín. Paní učitelka si vzala Krmelín. Informovala o tom pana Neničku a přijela 

sem. Nevěděla ani kde Krmelín leží, ani kde bude bydlet, ale ta operativnost tehdejších občanů, že ji 

zajistili ubytování tady, jak je obchod na rohu, tak nahoře jak byl byt paní Golkové, tak tam bydlela 

ona, stravování okamžitě slíbila a po celou dobu jejího působení u nás dodržela paní Anděla 

Menšíková, která v té době byla školnicí tady ve škole dole, takže po té stránce se tady paní učitelce 

začalo velice líbit. Byla nesmírně zvídavá a tenkrát bylo štěstí, že v naší obci byla velice činná 

Osvětová beseda. Tenkrát ji vedl Dominik Čáňa a Emil Mácha a ona se velice aktivně zapojovala do 

aktivit. Velice vzpomínám si, jak velice hezky si psala veškeré úseky české besedy, aby to tam k sobě 

do svého rodného kraje Třebíče přenášela. Získala si sympatie mnoha lidí naší obce. Stále, když se 

k ní vracím a hovořím s některýma, tak si na ní velice dobře pamatují. Nemyslete, taky to neměla 

v životě jednoduché. Když se vdala, měla dvě děti a v 16 letech jí zemřel syn. V době, kdy si jej měli 

odvézt domů z nemocnice. Ona byla asi dva roky na léčení, a protože všichni lékaři tvrdili, že ji z toho 

vyvede jedině další dítě, takže po mnoha letech se ji narodil syn Kamil a v současné době má dceru, 

která učí na lyceu ve Žďáru nad Sázavou, a syna, který je právníkem. Očistil jméno svého dědečka a je 

tak schopný, že zajíždí v krátkých intervalech do Bruselu a legislativně dává naše zákony a vyhlášky 

do pořádku. Paní učitelka za celou tu dobu, to je 66 let, navštívila naši obec a nás žáky několikrát. 

Letošní rok byl pro ni velice nepříjemný. Zkraje roku onemocněla a myslela si, že se sem již nikdy 

nevrátí, ale pak se uzdravila a v polovině května nám oznámila, že by přijela toho 1.9.2018 a my jsme 

se na ni moc těšili a měla jenom dvě velká přání, abychom s ní konečně vyjeli na Krmelínský kopec, 

protože každá návštěva, kterou u nás absolvovala, nám pro počasí ten výstup zhatila. Takže chtěla 

Krmelínský kopec a chtěla, aby mohla poděkovat autorovi básní, o naší obci, Krmelín je malebná 

dědina. A stalo se něco neuvěřitelného. Byla to obrovská vstřícnost starostky, která navrhla, aby u 

toho setkání 1.9.2018 dostala pamětní list, protože byla to návštěva za svými prvními žáky. Ona tím, 
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že jí neumožnili další studium, se dostala na tuto školu do naší obce a na základě toho se rozhodla, že 

nechce nic jiného v životě dělat, než být kantorkou. A tak říká za všecko vděčím tomu Krmelínu, 

jednak že mě dal jiný pohled na poslání kantora, který nejen vzdělává, ale když se s těmi lidmi a s těmi 

dětmi dá do rozumného hovoru, a pořád je jenom nekritizuje, je to nádherná práce. A já jsem vděčná, 

že se mi tady podařilo, a my jsme ji představili toho Leoše Plačka, kterého ona znala ze Sokola, 

protože ona velice ráda všechno navštěvovala, tak mu nyní toho 1. 9.2018 poděkovala. Já se vrátím 

ještě k paní starostce, která navrhla, aby při návštěvě paní učitelky nás prvních žáků, dostala pamětní 

list. Velice byla dojata. Obdivovala celý obecní úřad, jeho vnitřní vybavení a říkala, že něco takového 

ani ve velké Praze, kde má syny, to nikdy neviděla. Následně se chtěla podívat na školu. Tímto děkuji 

paní školnici, která byla ochotná odpoledne toho 1.9.2018 do té školy jít. My jsme vešli právě do té 

třídy, kde jsme s paní učitelkou se učili, a představte si, že tak jako před 60 lety byl na tabuli nápis 

„Vítáme Vás paní učitelko“. Bylo to 1.9., takže ta historie se neuvěřitelně zopakovala. Byla nadšena 

vybavením třídy. Všechno se jí líbilo, a když jsme vyjeli na Krmelínský kopec, tak už se nebránila ani 

slzám a vzpomínala na momenty, když tam byla s paní Menšíkovou s panem M s paní D, kdy tam byla 

s různými kamarádkami a kamarády z této obce a jenom tady dodala, že ta léta tak rychle ubíhají. A 

nyní si představte to největší překvapení, které jí čekalo. My máme mezi sebou úžasného spolužáka 

MK. A když nám řekl, že paní učitelku půjde jenom vyprovodit na cestu do Ostravy, tak jsem netušila,

co všechno se stane. Ten M zorganizoval tady přítomnou dceru K, která svým autem v závěsu za nimi 

do té Ostravy dojížděla a paní učitelka ani nedokázala říct a pořád plakala a říkala, že prošla místa, 

která procházela, jak jí bylo osmnáct, devatenáct, dvacet. Říkala, že takový průvodce jako je M, tak 

takový druhý se v celé republice nenajde, protože u minulé její návštěvy jí provedl po celých dolních 

Vítkovicích a ona říkala „Já jsem na Vás děcka neuvěřitelně hrdá, že když někdo chce, abych mu 

vyprávěla něco, co mě v životě udělalo obrovskou radost, tak začnu Krmelínem. Takže známe už z její 

rodiny dceru, zetě, syna, vnuka a řeknu vám, byla ráda, že jedna z jejich žáků tady SS je rovněž 

kantorka a ještě vám řeknu, ta setkání to jsou nezapomenutelné zážitky. Ona nás každého nechá 

vymluvit, každého se zeptá, co dělají jeho děti, zdali jsme na výchovu dětí měli čas a znovu nám 

vštěpí, že slušnost, ohleduplnost jsou ty základy života, které by měl každý člověk v sobě z té rodiny 

do toho života vnést. Spousta rodičů si myslí, že všecko musí dělat jenom škola. Výchova všeho 

začíná v rodině, a pokud ta rodina funguje dohromady, tak ty výsledky jsou takové, jaké mají být, ale 

vraťme se k paní učitelce. Já děkuji, že jste vyslechli aspoň výčet z toho, proč jí máme tak rádi. Je a 

zůstane pro nás opravdovou osobností. Máme ji rádi pro tu její cílevědomost. Představte si, že ona, 

když zjistila, že její maminka je na tom velice špatná, tak ona žádala po třech letech působení v naší 

oblasti, aby se mohla vrátit do rodného kraje. Tam dálkově začala studovat pedagogickou školu. Dnes 

je Mgr. 48 let učila, ale říkala, že takový vztah, jaký měla ke Krmelínu a k nám, už nikdy podruhé 

nenašla. Takže taková je naše paní učitelka ZN. A příští rok jí bude 85 let.

Mgr. Jakub Čmiel – já děkuji paní LA.

Ing. Yveta Kovalčíková – jestli mohu jen doplnit, tak ten pamětní list máme pro prvňáčky a jinak je

to prácePR naší občanky, je tam vyobrazená naše škola.

Mgr. Jakub Čmiel – nyní nevím, jestli po tak emotivním vylíčení má smysl řešit systémové věci 

čestného občanství, ale asi bychom to měli zmínit. Já jsem velice rád, že tenhle ten podnět vyvolal 

nějakou debatu nastavit nějaká pravidla. Včera jsem o tom mluvil s paní MUDr. Janou Paličkovou, 

která samozřejmě pokud bude i nadále v komisi pro občanské záležitosti, tak si myslím, že by to měla 

být jedna z významných agent té komise do budoucna. Naznačím takovou obecnou představu, že by se 

jednou ročně udělovala cena obce – čestné občanství. Shromažďovaly by se podněty a komise by to 

nějak protřídila a nějakým způsobem by to předložila k projednání zastupitelstvu obce. Ať už jde o 

naše občany, nebo cizí, kteří se nějakým způsobem o Krmelín, nebo v nějaké oblasti života 

v Krmelíně zasloužili až takovým způsobem, že se to prostě vryje do vědomí celé jedné generace. 
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Myslím si, že by ta debata měla zůstat otevřená a nyní máme na stole jeden návrh na udělení čestného 

občanství, takže otvírám diskuzi k tomuto bodu.

Ing. Kamila Balcarová – já bych se chtěla k tomu vyjádřit, neboť jsem tady byla zmíněná. Chtěla 

bych LA poděkovat, že přišel někdo konečně s nápadem vyzdvihnout lidi, kteří něco znamenají. Za 

celou dobu, co tady jsem, tak ani mě to nenapadlo a hned po tom, jak jsem si přečetla tady ten blok, 

tak mě napadli hned dva, tři, pět lidí, kteří by si to také zasloužili. Opravdu paní učitelka je skutečně 

mimořádná osobnost. Líbí se mi, že její žáci si na ní pamatují, naprosto souhlasím s tím, že by mezi 

těmi lidmi měla být určitě, jenom si myslím, že je to možná nešťastně napasováno, takže za mě, tím, 

že jsme se nyní dozvěděli, že paní učitelka bude mít to významné životní jubileum bychom mohli 

doporučit příštímu zastupitelstvu, aby přesně to, o čem mluvil Jakub, vytvořilo, a aby potom, co jsme 

se nyní dozvěděli, já to vím, ale ostatní to nevěděli, tak abychom jako třeba první místo navrhli ji na 

udělení s tím, že to bude jasné, jaký status, to znamená to udělení toho čestného občanství pro všechny 

následující kandidáty, a aby i ostatní občané měli šanci upozornit na lidi, kterých si celoživotně váží a 

může být ten seznam i delší a určitě na to nezapomenout a připravit nějaký pamětní list, nějaký 

ceremoniál, jak to důstojně udělat a věřím tomu, že celé zastupitelstvo, jakékoliv se na tom shodne. Co 

si o tom myslíte vy ostatní?

Mgr. Jakub Čmiel – já tě jenom doplním. Čestné občanství, ten ceremoniál proběhne tak, že se 

předá. 

Ing. Kamila Balcarová – doufám, že se shodneme na tom, že ten proces nastartujeme dnes. Můj 

názor je ten, že by to bylo vhodné, ale samozřejmě je tu ještě i ta druhá varianta možná. Musíme 

zvažovat různé okolnosti.

Petr Mácha – já jsem svůj názor řekl.

Martina Helísková – já jsem měla tu čest s paní učitelkou se setkat toho 1.9.2018. Byla jsem mile 

překvapená, neboť do té doby jsem nic nevěděla o paní učitelce. Podívala jsem se do školních kronik a 

je tam i od pana ředitele Neničky napsáno, že paní učitelku tady přijali s láskou a chutí. Brali ji jako

osmnáctiletou, nebo devatenáctiletou holku, která tady přišla, a udělali to, že vlastně u nás si dodělala 

dálkově to učitelské studium. Ona se vdala a pak to dodělávala. Občané ji měli rádi a já si myslím, že 

bych jí to dala, ale s tím rozdílem, že je to první a budou další zastupitelstva, tak aby stanovilo nějaká

kritéria. Může to dostat jakýkoliv občan, ale měla by být nějaká komise, která by to měla zhodnotit a 

která by to měla udílet prakticky lidem, kteří něco pro obec přinesli. Paní učitelka, která učila, tak si 

myslím, že jim dala hodně a hlavně dětem, které učila.

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji. Paní starostka.

Ing. Yveta Kovalčíková – já se připojuji k Martině. Já jsem také měla tu čest se s paní učitelkou 

potkat, je to velice milá paní a pro mě bylo emotivní už to, že z toho Třebíče dorazila v tomhle věku 

do Krmelína, a že tady strávila celé odpoledne se svými bývalými žáky. Myslím si, že to je pro mě 

nekonfliktní bod, udělení nějakého čestného občanství jedné starší paní, která má vztah ke Krmelínu. 

To myslím není žádný problém. Jestli budeme pokračovat v dalším udělování, tak to můžeme připravit 

do dalšího zastupitelstva. 

Ing. Miloslav Kunát – můžu se zeptat, kdo znal paní učitelku N před měsícem nebo před 14 dny? Zná 

někdo to jméno? Nikdo? Když to dnes na dnešním zastupitelstvu odhlasujeme, tak 95% občanů 

Krmelína řekne, kdo to je? Komu jste dali čestné občanství Krmelína. Já si myslím, že ji znají žáci, 

které učila. Já tomu věřím, co tady paní Adámková řekla, ale nemáme tady jiné občany, kteří by to 

měli dostat dříve? Jako první nějaké neznámé paní učitelce udělíme čestné občanství Krmelína. 

Martina Helísková – příští týden asi vyjde Zpravodaj, tak si myslím, že tam už se naši občané 

dozvědí, kdo je to ta paní učitelka, protože tam je článek, který o ní vychází. Já jsem ji také neznala, 

ale myslím si, proč bychom ji to nemohli dát dnes a potom dalším?
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Petr Mácha – protože k tomu nemáme žádné podklady. Emotivně to LA odprezentovala dobře a 

věřím, že ji to také naplňuje a její generaci. Dostali jsme bod k jednání a ne k udělení. Pro tu komisi, 

nebo pro to sdružení.

Ing. Yveta Kovalčíková – já si myslím, že tady ten bod právě by to mohl rozpoutat, že by se mohli 

navrhnout další i pro nás neznámí. Jistěže ji zná jen jedna generace a ostatní ji neznají, ale budou tady 

jiné generace, každá z nich bude mít také svoji osobnost, kterou nikdy nebudeme všichni znát.

Mgr. Jakub Čmiel – čestné občanství se neuděluje občanům z obce, ale naopak občanům z venku a 

taky mě napadlo hned několik lidí, nebo mi je připomněli, ale zase tak moc těch cizích, kteří nejsou 

občany Krmelína a nějakým způsobem se podepsali na té obci, nebo tady strávili kus historie a něco 

pro tu obec udělali, nebo zachovali nějakou silnou citovou vazbu, tak moc jich není.

Martina Helísková – já vám jen mohu říct příklad, protože jsem si vzpomněla. Požádalo nás město 

Brušperk konkrétně paní učitelku T, jestli bychom něco našli o panu řediteli Šperlínovi. Vezměte si, 

město Brušperk nemá vůbec žádný přehled, jak pan ředitel Šperlín tady řídil školu několik desítek let a 

požádali nás. My jsme našli v kronikách článek, který jsme posílali, a byli za to rádi. Pan Šperlín byl 

z Brušperka a požádali nás.

Ing. Yveta Kovalčíková – v Brušperském Zpravodaji je rozhovor i s naším občanem panem VM.

Také není občan Brušperka. Možná tam chodil do školy. Já v tom nevidím problém. Je třeba 

navrhnout ty občany, o kterých třeba já vůbec nevím.

Mgr. Jakub Čmiel – samozřejmě jedná se o žijící občany. Má ještě někdo něco do diskuze?

MUDr. Jana Paličková – já bych se chtěla k tomu vyjádřit. Já si myslím, že život vytváří naše vztahy 

a to je celé. A bez vztahů nebudeme nikdy budovat něco v Krmelíně. Mi se to líbí. My samozřejmě 

nemůžeme vidět do padesátých let. Ale myslím si, že je to hezké ocenit někoho, kdo opravdu tady žil 

s lidmi, nebyl z Krmelína a něco tady zažil, ovlivnil a mi se to líbí. Ve vás to zanechalo něco, ve mně 

ne, ale asi každá generace bude mít někoho jiného. Myslím si, že to musíme zavést. Je to moc hezké.

Ing. Václav Zezulka – byla vám podána informace LA. Já to slyším pochopitelně poprvé a jméno mi 

nic neříká. Zpravodaj má vyjít do konce září, kde má být nějaký článek o paní magistře objasňující, 

takže tam se naši občané dozvědí, kdo to je a přece není problém, aby na ustavujícím zasedání, které 

bude zřejmě do měsíce, nebo do konce října řekněme, se ten bod udělení čestného občanství paní 

magistře neschválil. To přece není nic proti ničemu a nikdo se nebude divit, co to je za člověka. 

Mgr. Jakub Čmiel – jestli spíše nejsou vhodnější právě tady sdělené ty informace, kdy občané se to 

dozvědí ze zápisu. Ze zápisu, který bude zveřejněný zhruba za dva týdny, takže to budou vědět tu 

informaci z toho Zpravodaje, tu informaci i dříve a v podstatě já nevidím momentálně důvod to 

odkládat. Spíše vidím důvody pro to řekněme nečekat, ale to nejsou věci, které bychom tady měli 

probírat. Ještě někdo něco do diskuze než jí ukončím?

Ing. Petr Jakubek – já řeknu také svůj názor. Já věřím všemu, co tu LA říkala. Nemám důvod 

nevěřit, takže obec to nestojí nic a já mám pocit, že uděláme radost jedné paní, která bude mít 85 let. 

Uděláme radost jedné generaci a může začít hezká tradice. Já v tom nevidím problém tady v tom, že 

jestli je o jedno víc, nebo o jedno míň čestného občanství. Je první a budou následovat další. Já s tím 

problém nemám.

Mgr. Jakub Čmiel – nevidím žádné další hlasy do diskuze, takže já bych dal hlasovat o udělení 

čestného občanství ZN.

Hlasování ke schválení udělení čestného občanství paní Mgr. Zdeňce Nedvědické
Hlasování:
Pro: 10 hlasů (Ing. Kamila Balcarová, Mgr. Jakub Čmiel, Martin Havránek, Martina Helísková, Ing. 
Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková, MUDr. Jana Paličková, Lenka Zborovská, Marie Vašicová,
Ing. Václav Zezulka)
Proti: 1 hlas (Petr Mácha)
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Zdržel se: 2 hlasy (Evžen Peter, Ing. Miloslav Kunát)
Schváleno

LA – já si dovolím za všechny poděkovat. Děkuji.

SS – já taky chci poděkovat zastupitelstvu za udělení čestného občanství, protože si myslím, že to i 

podpoří postavení kantorů, které dnes není tak jednoduché a jestliže to je někdo, kdo zanechal ve 

svých žácích to, co zanechala paní učitelka v nás, takže je to taková podpora, že ta práce není marná a 

že je skutečně třeba podpořit ty, kteří své práci obětují velice hodně.

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji. Já končím bod č. 17 a přejdeme k poslednímu bodu, kterým je diskuze.

18. Diskuze 

Mgr. Jakub Čmiel – otevírám diskuzi. Pan Zezulka.

Ing. Václav Zezulka – já jsem si přečetl ve Zpravodaji č. 2, že při projednávání chodníku na ul. 
Paskovské jsem naštval pana H při projektování trasy toho chodníku. Já jsem dotčen tím, že jsem 
naštval pana H, jelikož jsem ho nenaštval a je tady napsáno dokonce, že by ta realizace mohla být 
rychlejší. Já jsem jednal solidně s panem H. Společně s panem projektantem jsme procházeli tu trasu a 
jediné, co nám pan H sdělil, je, že s tou trasou, která by měla být po pravé straně ulice od Příčné cesty 
směrem na Paskov, nesouhlasí. To je celé jednání s panem H a já jsem navíc pana H, který je navíc 
mým kolegou, nenaštval a já se ohrazuji proti takovému tvrzení, že jsem někoho naštval. Nenaštval. A 
jelikož se to objevilo ve Zpravodaji, tak žádám, aby byla písemná omluva, že jsem někoho naštval při 
jednání o standardním postupu projektové dokumentace.

Ing. Yveta Kovalčíková – já jsem byla sama za panem H. Znova jsem chtěla projednávat, jestli bude 
přístupný k tomu, aby chodník na druhé straně ul. Paskovské zasahoval do jeho pozemků. Dvakrát mi 
řekl, že je naštvaný na pana starostu, protože v rámci kanalizace ho oklamal a vedl nějaké metry v jeho 
pozemku. Proto nesouhlasí s tím, aby obec budovala chodník na straně jeho pozemků. Tohle mi pan H 
dvakrát řekl. Dobře, pokud to pan Havránek odvolá, nemám problém se ti omluvit.

Ing. Václav Zezulka – já jsem s ním mluvil po přečtení toho článku a nic takového neříkal, že jsem 
ho naštval. Nic takového neříkal. Ještě jednu připomínku mám. V životopise paní Kovalčíkové jsem si 
přečetl, což je ryze podivné, že může být součástí životopisu, jež je vyvěšený na internetu, že jsem 
v současné době starosta obce, bývalý člen ODS dělá spíše kroky, které obec potápí, než zvelebují. 
Jestli jsem obec potápěl 19 let, nebo v současné době, tak já už tomu nerozumím. Další taková věc je, 
že se to objeví v oficiálním životopisu paní starostky.  Nikdy jsem se nesetkal v životopise, že by tam 
bylo napsáno o někom, že potopil obec. Nechápu.

Mgr. Jakub Čmiel – můžu k tomu ještě reagovat? O jaký životopis paní starostko, jde?

Ing. Yveta Kovalčíková – to není životopis, ale to je profil na stránkách ODS. Bylo to v souvislosti 
s výstavbou průmyslových hal. To není o tom, že bys potápěl 19 let obec, ale v posledním období 
stagnovala obec za tvého vedení.

Ing. Václav Zezulka – poslední období jsme postupovali vždy podle zákona a to nebylo potopení 
obce. Proti tomu se ohrazuji.

Mgr. Jakub Čmiel – já bych doporučoval, aby si to vyřešili mezi sebou.

Petr Mácha – pokud je to veřejně prezentována.

Mgr. Jakub Čmiel – anebo na fóru. To jsou stranické záležitosti a ty tady nepatří.

Ing. Václav Zezulka – bylo by slušné napsat k tomu vysvětlení tady k těm dvěma údajům. Nechť jsou 
zveřejněné. Veřejně přístupné.

Ing. Yveta Kovalčíková – dobře, pana H oslovím, ať se teda vyjádří. Pokud znova zopakuje to, co mi 
řekl, omluva nebude, a pokud nezopakuje, nemám problém se omluvit.

Ing. Kamila Balcarová – já bych se chtěla rozloučit, neboť v dalším volebním období nekandiduji, 
takže bych chtěla říct, že jsem se tady toho hodně naučila. Doufám, že jsem přispěla dle svých 
možností, aby se Krmelín rozvíjel. Bylo to zajímavé a byla to taková služba, kterou vlastně nyní jako 
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štafetový kolík předávám dalším. Chtěla bych, aby ta nová krev přinesla nové nápady, novou energii, 
snížilo se řešení starých křivd, ublížení a sporů a aby to nové zastupitelstvo nastartovalo nový svěží 
vítr do budoucna, aby se dokázali domluvit. Může to být sobě jako občanovi, vám všem jako 
občanům, celému Krmelínu a budu jenom ráda, když se nám tu bude vést čím dál lépe.

Mgr. Jakub Čmiel – děkuji, Kamilo. Někdo další do diskuze?

Marek Čmiel – já mám dotaz od jednoho občana, který tady nemohl dnes být, tak se chci zeptat 
v jaké variantě je, neboť jsem to slíbil, že se tady zeptám a já své sliby plním, ptá se, v jaké variantě je 
projekt na to školní hřiště na stavebním úřadě a jaká je tam cena. Nevím, jakou myslí cenu, jestli myslí 
celkovou, když se ten projekt zrealizuje kompletní nebo menší? Asi obojí.

Mgr. Jakub Čmiel – mi se nato reaguje špatně, asi chápete proč. Projekt je tady před námi. Já bych 
raději měl tazatele tady, ať se mi lépe odpovídá. Projekt není zadán v rozsahu, v jakém byla 
prezentována studie na zastupitelstvu obce. Jednodušší bude ukázat nákres. V této variantě. Ovál, 
doskočiště a takto malé sociální zázemí. Když jsme se dívali potom do rozpočtu, protože já se 
přiznám, že jsem mezi tím předáním obecnímu úřadu a zasláním na stavební úřad jsem se k tomu 
projektu ještě nedostal.  Paní starostka to odvezla.

Ing. Yveta Kovalčíková – já ne. Projektant.

Mgr. Jakub Čmiel – nebo projektant. Je tam daná jako orientační a skutečně je tam daná částka 
5 800 000,-Kč. Není tam nijak strukturovaná a můj dojem je, že pan projektant vycházel z částky, 
kterou jsme dali do rozpočtu. Není to tam nijak odůvodněno ta částka, takže já předpokládám, že bude 
výrazně nižší a pokud nebude, tak za 5, 8 miliónů korun se ten projekt značně oseká, ale to je věc, 
kterou bude řešit další zastupitelstvo. 5 800 000,-Kč není zanedbatelná částka. Pokud na to obec 
dostane dotaci, tak je to samozřejmě jiná otázka.

Ing. Yveta Kovalčíková – budeme žádat.

Mgr. Jakub Čmiel – budeme o ni žádat. A ne u jednoho zdroje. Vím minimálně o dvou, u kterých by 
se mohlo žádat. Takže skutečně ta částka se blíží tomu číslu, které bylo uvedeno na internetu, i když 
200 000 Kč je 200 000 Kč. Jak říkám, jsem schopný každého z vás tady nechat do toho nahlédnout. Ta 
částka není v projektu odůvodněna. Skutečně vycházela dle mého názoru z našeho laického odhadu, 
který jsme dali do rozpočtu.

Ing. Yveta Kovalčíková – budeme žádat o dotaci.

Mgr. Jakub Čmiel – projekt je zde k nahlédnutí. Něco dalšího do diskuze? Nevidím, takže já si 
dovolím diskuzi ukončit a předám slovo paní starostce.

Ing. Yveta Kovalčíková – protože dnes proběhlo závěrečné zastupitelstvo uplynulého volebního 
období, které nyní končí, chtěla bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům za práci pro obec za 
celé čtyři roky. Zvláštní poděkování pak patří zastupitelům, kteří už nechtějí kandidovat a to je Ing. 
Kamila Balcarová, Ing. Petr Jakubek, paní Marie Vačicová a pan Evžen Peter. Také bych chtěla 
poděkovat všem komisím, které nám pomáhaly při různých děních v obci. 
Nemalý dík také patří zaměstnancům obce, ať už „holkám“ na úřadě, nebo takzvané „rychlé rotě“
včetně externích zaměstnanců, brigádníkům, obsluze na ČOV. Všichni nám všem moc pomáhali, aby 
obec fungovala, bez nich bychom my zastupitelé, nezmohli nic. 

Závěrem mám tady několik pozvání.

1) Chtěla bych vás pozvat na besedu s náměstkem hejtmana o problémech dopravy v Krmelíně, 
kterou jsem již tady zmiňovala. Koná se to 25. 9. 2018 v restauraci Na Benátkách. Měli by 
přijet i jiní odborníci, takže předpokládám, že bychom se měli účastnit v hojném počtu, 
abychom si mohli postěžovat, co nás tady trápí. Dozvíme se snad jak je to s kruhovým 
objezdem, protože dotace nebyla udělena. Máme slíbeno, že na to půjdou peníze z krajského 
rozpočtu, a mělo by se to realizovat v příštím roce. To nám aspoň sliboval, ale to všechno o 
tom dozvědět se, jak to je. Dala jsem Vám tady k dispozici grafy měření intenzity dopravy. 
Zase je to v kompetenci kraje, ŘSD, kdy nám mohou nabídnout nějaké řešení na to, jak vyřešit 
tu situaci. Protože z těch třech měření vyplývá, že nejhorší situace je na ulici Paskovské. Za 
týden bylo naměřeno 22 000 aut, to je průměrně 3 000 aut denně. Na Staroveské tam bylo 
měření 10 dnů, tak tam je to skoro 118 000 aut, tak to skoro víc jak 10 000 aut, co projede 
Krmelínem denně. To si myslím, že jsou všechno témata, která můžeme na jednání 
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s náměstkem hejtmana za dopravu pokládat. Já si myslím, že když tam bude 10 lidí, tak to ani 
nebude pro ně takový impuls, aby začali něco dělat. 

2) Takže vás samozřejmě také zvu na projednávání strategického plánů, které bude 16. 10. 2018. 
Já jsem pro vás připravila letáčky. Všechno budete mít ve schránkách. 28. 9. 2018 bude 
zahájena výstava spolků ke 100 letům založení republiky v prostorách Hasičské zbrojnice. 
Připraví si průlet tady těmi lety a to ať už fotografiemi, nebo dokumenty. 

3) 28. 9. 2018 je také Výplaz na K1 bez kyslíkových přístrojů, tuto tradici zavedl můj předchůdce 
Václav Zezulka a je to také svátek všech Václavů, takže jste zváni.

4) V rámci výročí 100 let bych Vás chtěla pozvat 27. 10. 2018 na slavnostní vysazení lípy u 
památníku padlých. Následně budou pokračovat slavnosti v hale TJ Sokol a dopoledne v době 
od 9:00 do 11.00 hod bude den otevřených dveří v základní škole, v mateřské škole, 
v knihovně, obecním úřadě a hasičské zbrojnice. Tímto vám děkuji za pozornost.

Mgr. Jakub Čmiel – děkujeme za účast.

19. Závěr

27. zasedání zastupitelstva obce ukončila paní starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková v 20:00 hodin. 
Na závěr všem poděkovala za účast.




