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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70 

 

 

Z á p i s 

ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. 05. 2019  

 

 
Účast dle prezenčních listin byla následující: 
Členové zastupitelstva v počtu: 14 

Omluveni:   1 

Občané v počtu:   9 

 

Program zasedání: 
 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Jednací řád zastupitelstva obce 

4. Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce 

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

6. Návrh na mimořádnou splátku úvěru 

7. Rozpočtové opatření č. 7 – převod financí splátky 

8. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Krmelín na provoz sportovní haly, činnost oddílu 
na rok 2019 (250 tisíc Kč) 

9. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné obce Krmelín (na vědomí) 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace Krmelín – II etapa! 

11. Návrh finanční „Motivační doložky“ pro členy rady a místostarostu obce Krmelín 

12. Rozpočet SMOPO na rok 2019  
13. Návrh na revokaci bodu 16 b) z 3. zasedání ZO k uložení finančních prostředků pro Plán obnovy 

kanalizační sítě do UniCredit Bank, a to na spořící účet na 6 měsíců s úrokem 1,27 % k 30.04. 2019 

za rok 2018 ve výši 1 109 000,-Kč  

14. Projednání zápisu z 4. schůze finančního výboru 

15. Uložení finančních prostředků obce  
16. Záměr obce prodat část pozemku č. p. 789 v k. ú. Krmelín ve vlastnictví obce Krmelín o výměře 68 

m2 

17. Diskuze 

18. Závěr 

 

1. Zahájení 
4. 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 14. Omluvila pana Ing. Tomáše 
Jalůvku. Zažádala o doplnění dvou bodů do programu zasedání a změnu pořadí bodů programu 4. 
zasedání zastupitelstva obce. 
 

 

Hlasování ke schválení rozšíření programu 4. zasedání zastupitelstva obce Krmelín o bod: Návrh 
darovací smlouvy o převodu vlastnických práv k nemovité věci 
 

Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
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Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 
 

 

 

Hlasování ke schválení rozšíření programu 4. zasedání zastupitelstva obce Krmelín o bod: Návrh 
na schválení finančních prostředků z rozpočtu obce na protipovodňová opatření obce Krmelín  
 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

 

 

 

Nový program zasedání 
 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Jednací řád zastupitelstva obce 

4. Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce 

5. Projednání zápisu z 4. schůze finančního výboru 

6. Návrh na mimořádnou splátku úvěru 

7. Uložení finančních prostředků obce  
8. Návrh na schválení finančních prostředků z rozpočtu obce na protipovodňová opatření obce 

Krmelín  
9. Rozpočtové opatření č. 7 – převod financí splátky 

10. Informace o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva obce 

11. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Krmelín na provoz sportovní haly, činnost 
oddílu na rok 2019 (250 tisíc Kč) 

12. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné obce Krmelín (na vědomí) 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace Krmelín – II etapa! 

14. Návrh finanční „Motivační doložky“ pro členy rady a místostarostu obce Krmelín 

15. Rozpočet SMOPO na rok 2019  

16. Návrh na revokaci bodu 16 b) z 3. zasedání ZO k uložení finančních prostředků pro Plán 
obnovy kanalizační sítě do UniCredit Bank, a to na spořící účet na 6 měsíců s úrokem 1,27 % 
k 30.04. 2019 za rok 2018 ve výši 1 109 000,-Kč 

17. Záměr obce prodat část pozemku č. p. 789 v k. ú. Krmelín ve vlastnictví obce Krmelín o výměře 
68 m2 

18. Návrh darovací smlouvy o převodu vlastnických práv k nemovité věci 
19. Diskuze 

20. Závěr 

 

 

Proběhlo hlasování ke schválení nově navrženého programu zasedání zastupitelstva obce Krmelín 
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Hlasování ke schválení nového programu 4. zasedání zastupitelstva obce Krmelín 

 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Ověřovateli zápisu z tohoto zasedání byli určeni pan Ing. Jiří Mácha a pan Ing. Marek Folta 

Zapisovatelkou paní Ludmila Havránková. 
 

Hlasování k určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele: 
 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

3. Jednací řád zastupitelstva obce 

 

Petr Mácha seznámil přítomné s obsahem tohoto bodu, kdy pan Mgr. Jakub Čmiel některé návrhy 
rozporoval. Uvedl, jak chce upravit dotčené body v návrhu jednacího řádu. Proběhla diskuze mezi 
panem Mgr. Jakubem Čmielem, panem Petrem Máchou, panem Ing. Jiřím Máchou a panem MUDr. 
Josefem Chmelem. Paní Ing. Renáta Václavková Ph.D požádala, aby byly konkrétně formulovány 
sporné body návrhu jednacího řádu.  
 

 

a) Hlasování: V zápise ze ZO bude u každého hlasování jmenovitě uvedeno, kdo a jak hlasoval 

Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

b) Hlasování: V zápise ze ZO bude stručně uveden průběh rozpravy 

Pro: 11 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, MUDr. 

Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 3 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jaroslav Tyšer) 
Schváleno 
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c) Hlasování: Účastník jednání ZO, má právo v rozpravě požádat o detailní zapsání svého 
komentáře do zápisu. Bude mu vyhověno. 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

d) Hlasování: V případě odmítnutí podepsání zápisu ověřovatelem zápisu uvede ověřovatel své 
výhrady do zápisu vyhotoveném pořizovatelem zápisu. Ověřovatel zápisu musí své námitky podat 
písemně do 30 dnů. 
Pro: 11 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, 

Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. 

Jaroslav Tyšer, Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 3 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Renáta Václavková Ph.D.) 
Schváleno 

 

1. e) Hlasování: Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který se zveřejňuje se 
zápisem ZO 

 

Pro: 2 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel) 
Proti: 10 hlasů (Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Miloslav Kunát, 
Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D, 

Lenka Zborovská) 
Zdržel se: 2 hlasy (Mgr. Kateřina Bonito, Ing. Yveta Kovalčíková,) 
Neschváleno 

 

f) Hlasování: Schválení návrhu jednacího řádů zasedání zastupitelstva 

Pro: 11 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, 

Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. 
Renáta Václavková Ph.D, Lenka Zborovská) 
Proti: 2 hlasů (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel) 
Zdržel se: 1 hlas (Ing. Yveta Kovalčíková) 

Schváleno 

 

 

4. Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce 

 

Ing. Yveta Kovalčíková se vyjádřila k plnění uložených úkolů na minulém zasedání 
zastupitelstva obce. 

 

 

5. Projednání zápisu ze 4. schůze finančního výboru 

 

Pan Dr. Ing. Jiří Brož MBA seznámil přítomné s obsahem zápisu ze 4. schůze finančního výboru. 
 

Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí 
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6. Návrh na mimořádnou splátku úvěru 

 

Finanční výbor doporučuje splatit tento úvěr z volných prostředků obce. Z předčasného 
splacení úvěru neplynou žádné poplatky za jeho předčasné splacení. 
 

Hlasování: ZO schvaluje mimořádnou splátku úvěru u ČSOB ve výši 5 548 000 Kč – 

splacení celého zůstatku úvěru + úroků (Smlouva o úvěru č. 1024/14/5631 z 21.5.2014) a 

zrušení stávajících účtů u ČSOB. 
Finance na splacení budou převedeny z běžného účtu u ČS. 
 

Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

7. Uložení finančních prostředků obce  
 

 
Hlasování:  
 

a) ZO schvaluje převod uložených peněžních prostředků u J&T banky, v celé výši plus úroky, 
na termínovaný vklad u Raiffeisen bank na 12 měsíců (s výpovědní lhůtou 6 měsíců). 

b) ZO schvaluje převod peněžních prostředků běžného účtu obce z České spořitelny ve výši 10 
mil. Kč na spořící účet u SBERBANKY CZ, a.s. s výpovědní lhůtou 31 dní. 

c) ZO schvaluje převod celého zůstatku z běžného účtu u České spořitelny na nově zřízený 
běžný účet u Raiffeisen banky  

d) ZO pověřuje Radu obce rozhodovat o převodech finančních prostředků mezi všemi účty 
obce.  

e) ZO schvaluje kompetenci pro starostku a účetní obce pro převody mezi běžnými účty obce. 

 

Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

8. Návrh na schválení finančních prostředků z rozpočtu obce na protipovodňová 
opatření obce Krmelín  
 

 

Obci byla schválená dotace na protipovodňové opatření (dotace na bezdrátový rozhlas v obci 

v rámci protipovodňových opatření).  
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Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje na základě přidělení dotace akci na „Protipovodňová 
opatření obce Krmelín“ 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

9. Rozpočtové opatření č. 7  
 

Starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková vysvětlila všechny položky, které jsou v rozpočtovém 
opatření uvedeny. Dále uvedla, jaké jsou důvody k nákupu nového záložního generátoru na 
ČOV Krmelín, finanční prostředky na jeho nákup budou čerpány z financí určených na 
obnovu kanalizace obce Krmelín dle PFO. 
 

 

 

Hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.  
 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

10. Informace o dění v obci od posledního zasedání zastupitelstva obce 

 

Kanalizace II etapa a oprava místních komunikací – byla ukončena stavba, požádáno o 
kolaudaci a v rámci oprav místních komunikací byly opraveny ulice v lokalitě Světlov, 
v lokalitě Zahradnická a Na Brodě. Zároveň byla opravena ulice U Paleska, kde byl položen 
nový povrch a ulice Luční, Lomená, kde byly „zalepeny“ díry. Konečná částka oprav je 
1 602 118, 56 Kč bez DPH.  
Dnes jsme dostali z fondu SFŽP definitivní souhlas k podkladům na udržitelnost projektu 

Kanalizace I etapa, které jsou nutné k tomu, aby nám byly uvolněny dotační prostředky k II 

etapě. 
Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce propustku přes místní potok v Krmelíně, ul. Na 
Nový svět“ – přihlásili se 3 firmy, byla vybrána firma KONSTRUKTIAL s. r. o. s nejnižší 
nabídkou 949 410 Kč. 
Výběrové řízení na akci „Hřbitovní zeď s kolumbáriem, Krmelín“ – výběrové řízení bylo 
zrušeno, neboť se přihlásila pouze jedna firma s rozpočtem, který přesahovat položkový 
rozpočet o 40 %. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení. 
Výběrové řízení na akci „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obci 

Krmelín“ – probíhá formou poptávkového řízení. Oslovili jsme 4 osvědčené firmy, které 
dodávají kvalitní výrobky, abychom se vyvarovali nabídek nekvalitních výrobků. 
Výběrové řízení na akci „Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ – výběrové řízení bude 
vyhlášeno v nejbližších dnech. Jedná se o zakázku podle zákona 134/2016 Sb. O Zadávání 
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veřejných zakázek. Museli jsme změnit profil zadavatele tak, aby mohl přijímat elektronické 
nabídky. Stavební povolení bylo doručeno 30. 4. tzn. Že čekáme na nabytí právní moci. 
Klimatizace OÚ a knihovna – v poptávkovém řízení byla vybrána firma Arktis Servis s. r. o. 

s nejnižší nabídkou 345 210 Kč bez DPH 

Solární osvětlení na ulici Okrajní – v poptávkovém řízení byla vybrána firma JD Rozhlasy 
s. r. o. s nejnižší nabídkou 349 708 tisíc Kč včetně DPH 

Zabezpečení výtahu – v době, kdy nejsou úřední hodiny je výtah možno zablokovat 
Knihovna – instalovány větrací mřížky na topení a nové žaluzie, pořízení dvou knihbudek, 
které budou nainstalovány u prodejny Hruška a na Světlově na ulici Proskovická u obecní 
vývěsky. 
Údržba zeleně v obci – pokácení smrku před hasičskou zbrojnicí, posudek na břízu před 
obecním úřadem, výsadba stromů na parkovišti u hřbitova, výsadba stromů u provozoven se 
souhlasem majitelky pozemku, ořezy stromů na krmelínském kopci, ŘSD pokácelo 1 vrbu u 
komunikace I/58, náhradní výsadba 3 ks javoru klenu na obecním pozemku 1227 

Zlatý erb - třetí místo v krajském kole soutěže v kategorii nejlepší webové stránky obce 

Kotlíkové půjčky – přihlásilo se 30 občanů, majitelů nemovitostí, zatím zjišťujeme, jak byli 
úspěšní, abychom mohli podat žádost o přidělení finančních prostředků. 
Výsledek přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2018 – proběhl dne 3. 4. 2019, 
závěr - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 
písmenem c) – zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečné ceny za plnění 
smlouvy v souladu se zákonem (do 15 dní), nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti 

Rozhlas – dostali jsme dotace na Povodňový plán 70 %, jehož součástí je i bezdrátový 
veřejný rozhlas. Viz rozšíření programu ZO. V současné době stále řešíme nefunkční veřejný 
rozhlas v obci. Podařilo se zprovoznit jen část, Světlov je stále bez hlášení. Momentálně 
máme zapůjčenou vysílací stanici, stará dosloužila a nedá se opravit. 
Veřejné osvětlení – podle informací projektanta příští týden pošle projektovou dokumentaci 
ke schválení a budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele 

Oprava hasičské zbrojnice – dokončujeme aktualizaci projektové dokumentace, je vyhlášen 
dotační titul do 14. 6. 2019, který chceme využít, tedy budeme žádat o dotaci 
Chodník Paskovská – dle sdělení projektanta příští týden expeduje projekt na projednání. 
Dále je třeba dořešit smlouvu s ČEZ a GasNet. Jednání s firmami už začala. 
 

Školení BOZP a PO – byla vypovězena smlouva na s firmou EXTERIA 

Pronájem nebytových prostor ve Zdravotním středisku firmě VEMISMILE s.r.o., IČ: 

06275354, se sídlem č.p. 698, 739 43 Staříč zastoupenou jednatelem MUDr. Vendulou 

Mičanovou k provozování dentální hygieny. 

Kladení věnců a historická bojová jízda – proběhlo 29. 5. za účasti školy 

Kruhový objezd - 1. června 2019 začne v centru obce Krmelína stavba okružní křižovatky. 

Křižovatka na silnicích II/486 (Bělská/Brušperská) a III/4841 (Paskovská/Kostelní) bude po 
dobu výstavby uzavřena, a to od 1. 6 do 30. 9. 2019, s výjimkou pro průjezd záchranných 
složek a autobusové linky č. 370 směr Paskov 

Trasa autobusové dopravy směr Brušperk bude odkloněna na ulici Školní a Benátskou. Na 
těchto komunikacích bude po dobu provozu autobusů zákaz stání všech automobilů. Zastávka 
autobusu bude před Pohostinstvím Benátky na ulici Brušperská. Zastávka pro linku 370 bude 
na ulici Bělská. 
 

Pozvánka  
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Den dětí a Rockshow - 1. 6 2019 

2 ročník Léto na kole – 22. 6. 2019 

 
Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí 
 

Po omluvě odešel v 18:14 hod. pan Dr. Ing. Jiří Brož MBA 

 

11. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Krmelín na provoz sportovní haly, 
činnost oddílu na rok 2019 (250 tisíc Kč) 
 

Hlasování : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol 
Krmelín na provoz sportovní haly, činnost oddílu na rok 2019 (250 tisícKč) 
Pro: 14 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Dr. Ing. Jiří Brož MBA, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. 

Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr 

Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

12. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné obce Krmelín (na vědomí) 
 
Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí 
 
 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace Krmelín – II etapa 

 

II. etapa kanalizace byla dokončena. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace Krmelín – 

II. Etapa řeší změny v zadávací dokumentaci této stavby. Jsou tři změnové listy.  
- První změna je změna otevřeného výkopu na protlak kolem objektu pana Šindlera, který 

   nedovolil otevřený výkop.  
- Druhá změna je přípojka pro čerpací stanici č. 4. Nebylo to uvedeno ve slepém rozpočtu 

   pro ocenění stavby. Projektant předpokládal, že to bude realizovat ne své náklady ČEZ.  
- Třetí změnový list je odpočtový list. Podle skutečných délek realizovaných tras.  
 

 

Hlasování : Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace 
Krmelín – II etapa 
Pro: 13 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef 

Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana 

Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

14. Návrh finanční „Motivační doložky“ pro členy rady a místostarostu obce Krmelín 

 

Starostka obce vyzvala předkladatele návrhu, pana Ing. Jiřího Máchu, aby vysvětlil návrh. 
Motivační doložka je postavena na dvou úkolech: 1.splnění akčního plánu rozvoje Krmelína s 

konkrétními úkoly s termínovým plněním v roce 2019 a 2. zároveň dodržení schodkového 
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rozpočtu na rok 2019 ve výši schodku max. 10 mil. Kč. Budou-li oba body splněny, pak pan 
Ing. Jiří Mácha navrhuje, aby radní a místostarosta dostali od 1.1. 2020 vyšší měsíční odměny 
o 20 % oproti odměnám v roce 2019.V případě, že jeden z těchto dvou bodů nebude splněn, 

tak navrhl snížit odměny o 10 % oproti r. 2019 od 1 .1 .2020. 

 

Paní Ing. Renáta Václavková Ph.D uvedla, že není úplně proti motivační myšlence, ale nyní to 
nedoporučuje Důvodem je, že akční plán má asi 60 položek a spoustu vnějších vlivů, které hrají 
velkou roli v tom, zda bude něco splněno či nikoli. V tomto momentě by to nemuselo být motivační, 
ale demotivační. Doporučila, aby všichni byli aktivní a aby akční plán byl aktualizovaný a byl 
provázaný s rozpočtem.  
Paní starostka Ing. Yveta Kovalčíková konstatovala, že není proti odměnám. Na konci roku může 
proběhnout hodnocení, jak rada obce pracovala. Odměnu by měl dostat i starosta, neboť spoustu věcí 
vykonává a nemůže se jednat jen o radu, neboť ta je jen nápomocná. Nesouhlasí s tím, aby byly škrty 
v již tak směšných odměnách radních obce, a není to ani možné, krátit odměny zpětně. Motivovat je 
dobré, ale na konci roku zhodnotit a odměnit. Vyzvala zastupitele, aby se aktivně zapojovali a převzali 
některé úkoly, za které by mohli být odměněni. 
Paní Ing. Renáta Václavková Ph.D souhlasila s paní starostkou Ing. Yvetou Kovalčíkovou.  

 

 

Hlasování : Ke schválení motivační doložky 
Pro: 4 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Jiří Mácha, Lenka Zborovská) 
Proti: 9 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, 
Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jana Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková 
Ph.D.,) 

Zdržel se: 0 hlasů  

Neschváleno 

 

 

15. Rozpočet SMOPO na rok 2019  
 

Pan Mgr. Jakub Čmiel požádal o zaslání zápisu z jednání SMOPO 

 
Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí 
 

 

16. Návrh na revokaci bodu 16 b) z 3. zasedání ZO k uložení finančních prostředků pro 
Plán obnovy kanalizační sítě do UniCredit Bank, a to na spořící účet na 6 měsíců 
s úrokem 1,27 % k 30.04. 2019 za rok 2018 ve výši 1 109 000,-Kč 

 

Paní starostka Ing. Yveta Kovalčíková uvedla, že na základě získaných informací není nutné 
mít finanční obnos na speciálním účtu. Po dohodě bylo rozhodnuto, že částka ve výši 
1 109 000 Kč za rok 2018 dle PFO na obnovu kanalizace zůstane na spořícím účtu obce. 
 

Hlasování: ZO schvaluje revokaci z 3. zasedání ZO bod 16 b) k uložení finančních 
prostředků pro Plán obnovy kanalizační sítě do UniCredit Bank, a to na spořící účet na 
6 měsíců s úrokem 1,27 % k 30.04. 2019. Finance na obnovu kanalizace dle PFO pro rok 

2018 ve výši 1 109 000 Kč je součástí spořícího účtu obce. 
 

 
Pro: 13 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef 

Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana 

Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
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Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

 

17. Záměr obce prodat část pozemku č. p. 789 v k. ú. Krmelín ve vlastnictví obce 
Krmelín o výměře 68 m2 

 

Paní starostka Ing. Yveta Kovalčíková uvedla, že na základě žádosti pana Jana Blahuta o 

odkup části obecního pozemku je nutné tuto záležitost projednat na zastupitelstvu obce. Je 

nutné ještě doplnit odhad ceny pozemku, zaměřit pozemek, požádat o vyhotovení 
geometrického plánu a další potřebné náležitosti. Je nutné oslovit pana Jana Blahuta 
s informací o spolupodílení se na nákladech souvisejících s prodejem pozemku. 

 

 

Hlasování: Ke schválení záměru obce prodat část pozemku č. p. 789 v k. ú. Krmelín ve 
vlastnictví obce Krmelín o výměře 68 m2 
Pro: 5 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Ing. Marek Folta, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jana Paličková, 
Petr Mácha)  

Proti: 4 hlasy (Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Josef Chmelo, Lenka Zborovská) 

Zdržel se: 4 hlasy (Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Jiří Mácha, Ing. Renáta 
Václavková Ph.D.) 
Neschváleno 

 

18. Přijetí daru do majetku obce Krmelín – nabytí hmotné věci pozemek parc. č. 1048/6 
ostatní plocha, zapsaný na LV 310, pro katastrální území Krmelín, obec Krmelín, u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, 
včetně všech jejich součástí a příslušenství, od paní  

 

Paní nabídla převést do vlastnictví obce kapličku na pozemku parc. č. 1048/6 
v jejím vlastnictví na Proskovické ulici. Pan Mgr. Jakub Čmiel vznesl dotaz, zda předmětem 
daru bude i vnitřní vybavení, které má paní  v úschově. Paní MUDr. Jana Paličková 
řekla, že si tuto záležitost zjistí. 
 

 

Hlasování: ZO schvaluje přijetí daru do majetku obce Krmelín – nabytí hmotné věci 
pozemek parc. č. 1048/6 ostatní plocha, zapsaný na LV 310, pro katastrální území 
Krmelín, obec Krmelín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek, včetně všech jejich součástí a příslušenství, od paní  

 
Pro: 13 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, Ing. Marek Folta, MUDr. Josef 

Chmelo, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana 

Paličková, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

ZO děkuje paní  za poskytnutý dar. 
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19. Diskuze 

 
Ing. Renáta Václavková Ph.D. informovala, že zastupitelům a garantům byla zaslána pozvánka 
k projednávání Akčního plánu. Je nutné aktualizovat Akční plán a nastavit jej na další období. Dále 
uvedla, aby v poptávce na nový agregát bylo myšleno na kvalitu a záruční dobu. Je to kritérium při 
vyhodnocování zakázek. Reagovala paní starostka Ing. Yveta Kovalčíková, kdy uvedla, že tyto 
požadavky jsou v poptávce uvedeny.  
 

Pan Mgr. Jakub Čmiel vznesl několik dotazů.  
1) k rozsahu školního hřiště – bude realizováno v plném rozsahu, pokud bude přidělena dotace 

2) problematika kanalizace, kdy došlo k zatopení sklepních prostorů domu paní Dufalové. Paní 
starostka objasnila situaci s kanalizací. Uvedla, že byly provedeny kamerové zkoušky a závěrem bylo 
zjištěno, že došlo při asfaltování ulice Brušperské k proniknutí asfaltu do kanalizace, čímž se v tomto 

místě začala tvořit tuková zátka a následná nepropustnost tohoto kanalizačního úseku. Momentálně 
byla uplatněna reklamace. 
3) problematika roury na pozemku paní Kuřilové. Tato záležitost bude vyřešena při stavbě chodníku 
na ulici Paskovské, kdy dojde k napojení na obecní dešťovou kanalizaci. 
4) vyčištění propustku u hřbitova. Tato problematika je v kompetenci Správy silnic. Již několikrát 
došlo k urgování této záležitosti. Obec bude i nadále kontaktovat správu silnic s žádosti o definitivní 
vyřešení tohoto problému. 
5) k převodu pozemku na Cigánce z vlastnictví správy silnic do vlastnictví Obecního úřadu Krmelín. 
Paní starostka uvedla, že i tato záležitost je nadále v jednání. 
6) na pana Ing. Miloslava Kunáta ohledně dopadové plochy pod herním prvkem u školy. Pan Ing. 
Miloslav Kunát sdělil, že v následujícím týdnu proběhne konzultace přímo na místě. 
7) na stav Krizového plánu. Paní starostka uvedla, že aktualizace Krizového plánu je v řešení. 
8) k projektu úpravy okolí kolem Obecního úřadu. Bylo sděleno, že úprava bude zahrnuta do projektu 
takzvané „návsi“ a bude realizována jako jeho první část. 
8) kdy budou odměněni členové komisí? Paní starostka uvedla, že odměny budou na konci roku. 

9) jednání o vodovodech je v jakém stavu? Zatím probíhají jednání a diskuze nad tím, jak postupovat 
dál, zda si jej ponechat ve vlastnictví, nebo jej převést na SmVak. Také probíhají schůzky ohledně 
situace na krmelínském kopci. 
10) jak vypadá situace se stavbou chladicích zařízení na místním hřbitově? Nyní je tato záležitost 
v rukou pana Dernického. 
Pana Mgr. Jakuba Čmiela kontaktovalo několik občanů se stížnostmi na autobusovou dopravu, kdy 
dochází ze strany přepravce k rozporu ohledně bezplatného jízdného seniorů. Uvedl, že byl na jednání 
se zástupci ČSAD Vsetín. Bylo konstatováno, že senioři mají toto jízdné zdarma a při střetu s jiným 
názorem řidiče mají na tom trvat. 
 
Paní Mudr. Jana Paličková pozvala všechny přítomné na Noc kostelů, která se koná 24.05.20219. 
 

Paní reagovala na uzavření prodejny místního železářství. Byla by velice ráda, 
kdyby obec tuto záležitost mohla s paní Růženou Linhartovou projednat.  
 

Pan  chtěl vědět, zda se bude řešit dopravní situace na ulici Staroveské. V době špičky 
nelze tuto komunikaci z přejít. Paní starostka informovala o stavu jednání se zainteresovanými úřady. 
Možnost řešení studie celé dopravní situace v obci. 

 

Pan  se dotazoval na momentální stav Územního plánu. U zřizovatele je podáno asi 
30 připomínek, které jsou v řešení. 
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Pan Mgr. Jakub Čmiel zmínil, že nenašel výsledky ankety kvality služeb knihovny Krmelín. Výsledek 
by měl být zveřejněný na webových stránkách knihovny. 
 

Pan Ing. Marek Folta zmínil, že zaslal návrh na ozelenění Krmelína paní starostce Ing. Yvetě 
Kovalčíkové, zda byla žádost o dotaci poslána na MAS Pobeskydí. Ze strany paní starostky bylo 
sděleno, že nebyla žádost podána, bude se hledat jiný dotační titul. V této záležitosti bude obec aktivní. 
 

 

20. Závěr 

4. zasedání zastupitelstva obce ukončila paní starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková v 19:30 hodin. Na 

závěr všem poděkovala za účast a popřála všem krásné jarní dny. 
 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 23. května 2019 

Zapisovatel: Ludmila Havránková 

 

 

Ověřovatelé: pan Ing. Jiří Mácha          …
  

 

                     pan Ing. Marek Folta         

 

 

 

 

.                                    
           Ing. Yveta Kovalčíková            Petr Mácha 
                    starostka obce                                                                  místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


