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Obec Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70 

 

 

Z á p i s 

z 5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 06. 2019  

 

 
Účast dle prezenčních listin byla následující: 
Členové zastupitelstva v počtu: 12 

Omluveni:   0 

Občané v počtu:   4 

 

Program zasedání: 
 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 

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

5. Žádost o vyjádření obce Krmelín z hlediska vlastnictví a správy inženýrských sítí ke stavbě  
„Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc. č. 1207, 1225, 
1226 a 1227 v k. ú. Krmelín 

6. Žádost o stanovisko obecního úřadu z hlediska kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby 
„Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc. č. 1207, 1225, 
1226 a 1227 v k. ú. Krmelín 

7. Projednání zápisu z 3. schůze kontrolního výboru     
8. Účetní závěrka za rok 2018 

9. Závěrečný účet Obce Krmelín za rok 2018 

10. Diskuze 

11. Závěr 

 

1. Zahájení 
5. zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17:05 hod. starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková. Přivítala 
přítomné občany, a členy zastupitelstva obce, kteří se sešli v počtu 12. Omluvila paní MUDr. Janu 
Paličkovou, pana Ing. Marka Foltu a pana Dr. Ing. Jiří Brož MBA. Pan Petr Mácha zažádal o doplnění 
bodu do programu zasedání zastupitelstva obce ohledně úpravy OZV č.3/2016 – povolení prací o 
sobotách, nedělích a svátcích na kruhovém objezdu. 
Mgr. Jakub Čmiel – tato vyhláška nám nebyla rozeslána a není ani zde předložena. 
 

Hlasování ke schválení rozšíření programu 5. zasedání zastupitelstva obce Krmelín o bod: Úprava 
OZV č. 3/2016 
 

Hlasování ke schválení rozšířeného programu 5. zasedání zastupitelstva obce Krmelín 

 
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 
 

Schválený nový program zasedání: 
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1.  Zahájení 
2.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3.  Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 

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

5.  Žádost o vyjádření obce Krmelín z hlediska vlastnictví a správy inženýrských sítí ke stavbě  
„Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc. č. 1207, 1225, 
1226 a 1227 v k. ú. Krmelín 

6.  Žádost o stanovisko obecního úřadu z hlediska kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci  
     stavby „Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích 

      parc. č.  1207, 1225, 1226 a 1227 v k. ú. Krmelín 

7.  Projednání zápisu z 3. schůze kontrolního výboru     
8.  Účetní závěrka za rok 2018 

9.  Závěrečný účet Obce Krmelín za rok 2018 

10. Úprava OZV č. 2/2016 

11.Diskuze 

12.Závěr 
 

 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Ověřovateli zápisu z tohoto zasedání byli určeni pan Mgr. Jakub Čmiel a pan Ing. Jaroslav Tyšer 
Zapisovatelkou paní Ludmila Havránková. 
 

Hlasování k určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele: 
 
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

3. Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 

 

Na 4. zasedání zastupitelstva obce nebyl uložen žádný úkol 
 

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

 

Volby – ve dnech 24. a 25. května proběhly volby do evropského parlamentu, volební účast 37,34 % 

 „Rekonstrukce propustku přes místní potok v Krmelíně, ul. Na Nový svět“–  Rekonstrukce začne 
v polovině července a měla by trvat nejpozději do konce srpna, stavba byla předána firmě 
KONSTNSTRUKTIAL, stavební dozor vykonává Ing. Milan Sauer 
„Hřbitovní zeď s kolumbáriem, Krmelín“ – Vyhlásili jsme nové výběrové řízení, otevírání obálek 

proběhne 20. 6. Hodnotící komise zasedne v jiném termínu. 
„Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ – opět výběrové řízení bylo vyhlášeno, otevírání obálek proběhne 
20. června. Hodnotící komise zasedne v jiném termínu. Jedná se o zakázku podle zákona 134/2016 Sb. 

O Zadávání veřejných zakázek.  
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U všech tří projektů čekáme na rozhodnutí o dotaci. 
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obci Krmelín“ – dodávku kompostérů a 
štěpkovače získala firma SDO technika s. r. o., která nám dodávala kompostéry i v minulé výzvě. 
Klimatizace OÚ a knihovna – v pondělí začala instalace klimatizace, bohužel musíme žádat ČEZ o 
navýšení kapacity jističe, který je nedostačující. 
Rozhlas – jak jistě víte, stávající rozhlas byl dlouho mimo provoz, a nyní se ho podařilo zprovoznit. 

Současně jsme byli úspěšní v získání dotace na Povodňový plán obce (70 %), jehož součástí je i 
bezdrátový veřejný rozhlas. Jeho instalace proběhne v letošním roce. 
Kruhový objezd – 1. června začala další důležitá stavba v centru obce, stavba okružní křižovatky a s 

tím začaly očekávané i neočekávané problémy. Dopravní značení není úplně ideální a snažíme se to co 
nejdříve vyřešit. Největší problém -  řidiči nerespektují zákaz vjezdu a bezostyšně najíždí do 
křižovatky mezi pracující dělníky a techniku. Otáčení vozidel před zákazem vjezdu nevyjímaje. Další 
problém nastal na objízdných trasách, kde řidiči na úzkých cestách nedodržují stanovenou rychlost, 
která je většinou 30 km/hod.  
Jiná kapitola jsou objízdné trasy autobusové dopravy. Po několika urgencích se snad problémy s řidiči, 
nedodržování objízdné trasy a zastávek vyřešily. 
Stavební dozor pan Otmar Ligocki, proběhly 2 kontrolní dny. 
Veřejné osvětlení – po získání dotace z projektu EFEKT byl vypracován projekt nového osvětlení 
v obci. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Podotýkám, že se jedná o 
výměnu starého za nové. V rámci dotace nejsou řešeny nové lokality. 
Na ulici Okrajní bude situace vyřešena solárním osvětlením, připravuje se žádost na územní 
rozhodnutí.  
Oprava hasičské zbrojnice – byla aktualizována projektová dokumentace na opravu vnitřních prostor 
hasičské zbrojnice. V současné době projekt je na stavebním úřadě ke konzultaci. Je vyhlášen dotační 
titul, který chceme využít, požádali jsme o dotaci. 
Chodník Paskovská – projektová dokumentace je již dokončena a žádost na společné územní a 
stavební řízení bude v nejbližší době podána. Pokud se podaří získat povolení včas, budeme žádat o 
dotaci, která bude vypsána letos na podzim. Stavba začne v roce 2020.  

Kotlíkové půjčky – přihlásilo se 30 občanů, majitelů nemovitostí, někteří byli úspěšní, ostatní se 
dostali do tzv. zásobníku. Podali jsme na odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje žádost o 
přidělení finančních prostředků 

Zeleň v obci - na parkovišti u hřbitova byly vysázeny nové stromky, další výsadba proběhla u 
provozoven na ulici Zahradnické v rámci Dne země, sadby se účastnili rodiče s dětmi naší základní 
školy a školky. Stromy byly vysázeny na pozemku paní Jany Bartošové, moc jí děkujeme, že nám to 

umožnila. Na ulici Zahradnické došlo k revitalizaci sběrného hnízda na separaci odpadu.  

Dne 6. června došlo na ulici Světlovské a přilehlém okolí k evakuaci obyvatel. V objektu bytového 
domu se našly nebezpečné chemikálie, které musely být odvezeny k likvidaci. Evakuace obyvatel bylo 

preventivní opatření pro případ úniku nebezpečných látek do ovzduší. Naštěstí vše proběhlo bez 
problémů a obyvatelé se mohli vrátit do svých domovů. 
V této situaci se osvědčila aplikace Mobilní rozhlas, kdy informace o události dostali lidé do svého 
mobilního telefonu formou SMS zprávy  nebo mailu.  

První ročník - Den dětí, byl tentokrát spojen s 29. ročníkem ROCKSHOW. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat Davidovi Ptáčkovi, který pomohl tuto akci zorganizovat a MUDr. Jozefu Chmelovi který se 
ujal moderování.  
ČOV – byl nainstalován nový generátor firmou Ospol Tech s. r. o v částce 357 706 Kč bez DPH 

V sobotu 15. 6. dopoledne budou občanům na tradičních místech k dispozici kontejnery pro svoz 

velkoobjemového odpadu, kromě nebezpečného odpadu a elektroodpadu, ten je možno celoročně 
ukládat do červených kontejnerů ve sběrných hnízdech nebo ve sběrném místě na ulici Zahradnické. 
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Rozhodnutí MSK – odbor územního plánování ve věci přeložení elektřiny – přeložka VNv do VNk na 

pozemcích firmy Mega Sun – po našem odvolání kraj zrušil rozhodnutí o přeložce elektřiny a vrátil 
věc zpět k novému projednání stavebnímu úřadu V Brušperku. 

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace ve spolupráci se společností EKO-KOM, 

jsme za ro 2018 přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“: emise CO2 
ekv. 93,280 tun, úspora energie 2 606 178 MJ. Finanční příspěvek za rok 2018 činí 264 517 Kč, za 1 -
3 měsíc 2019 je to 68 472 Kč 

Uložení finančních prostředků obce k 31. 5. 2019 

1) převedeno 10 mil Kč na SBERBANK 

2) vypovězeno J &T banka celého vkladu, začátkem září bude převedeno na RFB – termínovaný vklad 

3) zřízen nový účet u RFB se stejným číslem, pouze změna kódu banky za lomítkem 168 198 

1389/5500 pro styk s obyvateli 

 

Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí 
 

5. Žádost o vyjádření obce Krmelín z hlediska vlastnictví a správy inženýrských sítí 
    ke stavbě „Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích  
    parc. č. 1207, 1225, 1226 a 1227 v k. ú. Krmelín 

 

Obec obdržela dne 25.4.2019 „Žádost o vyjádření obce Krmelín z hlediska vlastnictví a správy 
inženýrských sítí ke stavbě „Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na 
pozemcích parc. č. 1207, 1225, 1226 a 1227 v k.ú. Krmelín“, kterou podala společnost Siporex 

Development s.r.o., sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 03345891 a 

následně dne 28.5.2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, která se týkala stejné otázky, kterou 
podala společnost 3ADVOKÁTI, v.o.s., sídlem Sokolská třída 936/21, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava, IČO 06799515 jako zástupce společnosti Mega-Sun Property s.r.o., sídlem 
Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 03924025. 

S ohledem na běžící lhůtu podle zákona o svobodném přístupu k informacím byla odeslána 
odpověď, že se na předmětných pozemcích nenachází inženýrské sítě ve vlastnictví či správě 
obce Krmelín. Věc je tak vyřízena. 
 

Hlasování: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti o vyjádření obce Krmelín z 
hlediska vlastnictví a správy inženýrských sítí ke stavbě „Nová úrovňová styková 
křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc. č. 1207, 1225, 1226 a 1227 v k.ú. 
Krmelín, které podala společnost Siporex Development s.r.o., sídlem V Zátiší 810/1, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 03345891 a společnost 3ADVOKÁTI, v.o.s., sídlem 
Sokolská třída 936/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06799515 jako zástupce 
společnosti Mega-Sun Property s.r.o., sídlem Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 724 00 
Ostrava, IČO 03924025 a dále bere na vědomí vyřízení těchto žádostí. 
 

 

Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 
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6. Žádost o stanovisko obecního úřadu z hlediska kácení dřevin rostoucích mimo les  
    v rámci stavby „Nová úrovňová styková křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ 

    na pozemcích parc. č. 1207, 1225, 1226 a 1227 v k. ú. Krmelín 

 

 

Obecní úřad Krmelín obdržel dne 25.4.2019 „Žádost o stanovisko obecního úřadu z hlediska 
kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby „Nová úrovňová styková křižovatka na silnici 
I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc.č. 1207, 1225, 1226 a 1227 v k. ú. Krmelín“, kterou podala 
společnost Siporex Development s.r.o., sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO 03345891 a následně dne 28.5.2019 dokument označený jako „Opětovná žádost o 

stanovisko – kácení dřevin“, kterou podala společnost 3ADVOKÁTI, v.o.s., sídlem Sokolská 
třída 936/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06799515 jako zástupce společnosti 
Mega-Sun Property s.r.o., sídlem Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 
03924025. 

Věc spadá do výkonu přenesené působnosti obce a vyřídila ji příslušná úřednice obecního 
úřadu. Žadatelům bylo sděleno, že v případě stavby tohoto typu vyžaduje předmětné kácení 
mapovaní silniční vegetace na pozemcích dotčených stavbou vydání závazného stanoviska. 
Dále byli žadatelé upozorněni, že náležitosti žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin jsou 
stanoveny § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v 

účinném znění. A dále na skutečnost, že k žádosti je nutné doložit plnou moc k zastupování 
případně souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou – toto upozornění bylo žadatelům 
zasláno zejména s ohledem na skutečnost, že pozemek parc. č. 1227 je ve vlastnictví Obce 
Krmelín, která nedala souhlas s jednáním jejím jménem ve správním řízení o kácení dřevin 
rostoucích mimo les.  
 

Hlasování: Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Žádost o stanovisko obecního úřadu z 
hlediska kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby „Nová úrovňová styková 
křižovatka na silnici I/58 v Krmelíně“ na pozemcích parc.č. 1207, 1225, 1226 a 1227 v k. 
ú. Krmelín“, které podala společnost Siporex Development s.r.o., sídlem V Zátiší 810/1, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 03345891 a společnost 3ADVOKÁTI, v.o.s., sídlem 
Sokolská třída 936/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06799515 jako zástupce 
společnosti Mega-Sun Property s.r.o., sídlem Mitrovická 128/66, Stará Bělá, 724 00 
Ostrava, IČO 03924025 a dále bere na vědomí vyřízení této žádosti. 
 
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

7. Projednání zápisu z 3. schůze kontrolního výboru     
 

Pan Mgr. Jakub Čmiel seznámil přítomné se zápisem z 3. schůze kontrolního výboru. 
Kontrolní výbor přijal při kontrole usnesení rady a zastupitelstva obce tato usnesení: 
1. KV projednal plnění usnesení ZO Krmelín obsažených v zápise z 3. a 4. zasedání ZO Krmelín, 

plnění usnesení RO Krmelín obsažených v zápisech z 10. – 16. jednání RO Krmelín. 
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2. KV při kontrole podle § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v rozsahu odst. 1 tohoto usnesení nezjistil nedostatky. 

3. KV doporučuje opravit zápis z 11. jednání RO tak, aby bylo zjevné, že při hlasování o darech a 
dotacích spolkům místostarosta obce dodržel zákon o střetu zájmů. 

a při kontrole nájemních a pachtovních smluv tato usnesení: 
1. KV doporučuje znovu uzavřít nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce z důvodu jejich 

zastaralosti a jejich uzavření podle dnes již neplatné legislativy. 
2. KV doporučuje, aby finanční výbor zpracoval podkladový materiál, na základě kterého by bylo 

možno vyhodnotit dlouhodobou výhodnost pachtovní smlouvy s SmVaK. 

 

Zastupitelstvo obce Krmelín bere tyto informace na vědomí. 
 

8. Účetní závěrka za rok 2018 

 

Mgr. Jakub Čmiel – dotázal se, co bylo důvodem k rozpočtu MŠ zhruba o sedminu celého rozpočtu, 
přičemž největší část je ve službách.  

Ke zdůvodnění bude oslovena paní Bc. Ilona Gáliová ředitelka mateřské školy. 
 

Hlasování: ZO schvaluje účetní závěrku obce Krmelín sestavenou k 31.12.2018 

 
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 
 

 

9. Závěrečný účet Obce Krmelín za rok 2018 

 

Mgr. Jakub Čmiel – u komunálního odpadu v rozpočtu byla 0 a nyní je přes čtyři milióny. 
Ing. Yveta Kovalčíková – jedná se o přijetí dotace na kompostéry. 
Mgr. Jakub Čmiel – proč hasiči v dobrovolné části požární ochrany nedočerpali skoro 200 tis. Kč? Bylo 
něco zamítnuto nebo nežádali? 

Ing. Yveta Kovalčíková – nenárokovali. 
Mgr. Jakub Čmiel – konzultační a poradenské služby byly navýšeny 235 tis. Kč na skoro půl milionu, 
co v tom kromě obecního právníka je? 

Naděžda Šlachtová – právní služby byly účtovány za dva roky, proto zdvojnásobení. Je tam i strategický 
plán atd… 

 

 

Hlasování. ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Krmelín za rok 2018 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

 
Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 
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10. Schválení výkladu k vyhlášce č. 2/2016. Použití stavební techniky při akci „Okružní 
křižovatka na silnici ll/486 a lll/4841v obci Krmelín“ není v rozporu s ustanovení článku 
č. 2 OZV 2/2016 
 

Ustanovení článku č. 2 se neuplatní v období od – do. Tímto se ta vyhláška pozastaví 
v období červen – červenec. 
 

Mgr. Jakub Čmiel – odhlasujme závazný výklad, že se tato vyhláška na toto nevztahuje. Je 

zjevné, že bagr není sekačka na trávu a vyhláška se na něj nevztahuje. Dát výjimku pro 
veřejné stavby není dle nálezů ústavního soudu možné, protože by to bylo diskriminační vůči 
soukromým vlastníkům a takovou vyhlášku by nám napadalo ministerstvo vnitra. 

 

Hlasování: ZO Krmelín schvaluje výklad k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016. Použití 
stavební techniky při akci „Okružní křižovatka na silnici ll/486 a lll/4841 v obci 

Krmelín“ není v rozporu s ustanovení článku č. 2 OZV 2/2016. 
 

Pro: 12 hlasů (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Čmiel, Marek Čmiel, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. 

Tomáš Jalůvka, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří Mácha, Petr Mácha, Ing. Jaroslav 
Tyšer, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Lenka Zborovská) 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů  

Schváleno 

 

 

11. Diskuze 

 

Pan Mgr. Jakub Čmiel vznesl několik dotazů 

 

1) Nabídka na dopadovou plochu pod herní prvek u ZŠ T.G. Masaryka Krmelín s dodržením 
výše 200 tis. Kč 

    - zatím není. V nejbližší době bude zaslána. V případě souhlasu bude tato akce v měsíci   
      srpnu realizována 

2) Reklamace na kanalizaci pod ulicí Brušperská 

    - bylo provedeno vyčištění asfaltu z kanalizace 

3) Průběh jednání s ŘSD ohledně pozemku na Cigánce a propustku u hřbitova 

    - je v řešení, dojde k urgenci 

4) Řeší se vyjasnění s firmou SmVak, kdo je majitelem povrchu na ulici Vodárenské? 

    - je v řešení 
5) Řešení mobiliáře kapličky na Světlově 

    -byl zaslán dotaz paní Blechové, ale ještě není odpověď 

6) Čištění soch u pomníku padlých 

    - čištění je provedeno i s nano nátěrem 

7) Zabudování stožáru na vlajky u pomníku padlých 

     - zatím nebylo uskutečněno 

8) Územní plán 

    - je v řešení 
 

Pan Ing. Jiří Mácha se dotázal, zda je plán oprav nebo revizí na ČOV Krmelín. Paní starostka 
uvedla, že máme plán obnovy. 
Lenka Zborovská poděkovala Sokolům za přípravu a úklid hřiště na akci 1.6.2019. Taktéž i 
paní starostka poděkovala  za obětavost při přípravě občerstvení. 
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Ing. Miloslav Kunát uvedl, že bychom měli mít plán prací na kruhovém objezdu. Je nutné si 
jej vyžádat. 
Paní Ing Renáta Václavková Ph.D. se ptala, zda je vedení obce nebo rada obce informována o 
vykonané práci na kruhovém objezdu a co bude uprostřed kruhového objezdu. Paní starostka 
uvedla, že každý týden probíhá kontrolní den a konečná úprava středu kruhového objezdu 
zatím není známa. 
Paní Ing Renáta Václavková Ph.D. poděkovala za účast na schůzce ke strategickému plánu. 
Další termín je 21.11.2019. Na schůzce probíhal monitoring. Na dalším setkání bude 
zapracován investiční plán. Oslovila radu, zda by mohli čtrnáct dní předem připravit 
podklady. Dodat výčet investičních i neinvestičních akcí. 

 vznesl podnět na řešení situace na ulicí Lyskové. Dochází ke zvýšení 
provozu na této ulici z důvodu uzavření křižovatky v centru obce.  

 vznesl připomínku k areálu hasičského hřiště, které by mělo vzniknout 
na Světlově. Bojí se, aby to nevyšumělo, přestože to měli všichni ve volebním programu. 
Obhajoval umístění na Světlově. Dále uvedl, že je nutná koupě nového vícemístného 
automobilu pro převoz mladých hasičů na soutěže atd. Vyzval zastupitele k zamyšlení, zda 
kvůli kritice jednoho občana na sociální síti hřiště na Světlově nechají vyšumět. 
Pan Mgr. Jakub Čmiel se dotázal přítomných zastupitelů, zda souhlasí s realizací hřiště pro 

SDH Krmelín a zda nové zastupitelstvo trvá na stávající studii. 
Souhlasili Mgr. Kateřina Bonito, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Tomáš Jalůvka, Mgr. Jakub 

Čmiel, Ing. Jiří Mácha, Ing. Renáta Václavková Ph.D., Marek Čmiel, Lenka Zborovská 

MUDr. Jozef Chmelo – pro hasiče se dělá hodně a je to v běhu. 
Petr Mácha – nevím, nezabýval jsem se tou studií. 
Ing. Miloslav Kunát – neviděl jsem studii. 
Ing. Jaroslav Tyšer – snažili jsme se najít jinou variantu. 
 

 

12. Závěr 

5. zasedání zastupitelstva obce ukončila paní starostka obce Ing. Yveta Kovalčíková v 18:30 hodin. Na 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 14. června 2019 

Zapisovatel: Ludmila Havránková 

 

 

Ověřovatelé: pan Mgr. Jakub Čmiel          
  

 

                     pan Ing. Jaroslav Tyšer          

 

 

 

 

 

                                   
           Ing. Yveta Kovalčíková            Petr Mácha 
                    starostka obce                                                                  místostarosta obce 


