
Obec Krmelí n, u| . Kostelní , 739 24 Krmclí n 70

Zápis
zc 7. zasedání  zastupitelstva obce. konané ho dne 10. 10. 20t9

Úč ast dle prezenč ní ch listin byla následují cí :
Clenové  zastupitelstva v poč tu: 14

Omluveni:  l

Obč ané  v poč tu: 8

program zasedání :

1. Zahájeni
2. Schválení  programu

3. Urč ení  ověŤ ovatelů  zápisu a zapisovatele

4. Kontrola usnesení  z 6. zasedání  zastupitelstva obce

5. Iní brmace o děni v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce

6. předání  ocenění  dárci hve
7. Projednání  zÁpisu ze 4. schů ze kontrolní ho aýboru
8. Návrh smlouly o ňí zení  práva stavby na hmotné  nemor.ité  věci pozemku parc. č .651/ l l

v k. ú . Krmelí n
9. Návrh uzavření  kupní  smlouvy o převodu vlastnické ho práva k hmotným nemovitým

věcem do Vlastnictví  obce Krmelí n - pozemek parc. č . 35212, pozemek
par. č . 352/3,,iehož  souč ástí  je stavba: Krmelí n č . p,4| 5, stavba obč anské ho vybavení ,

stavba stojí cí  na pozemku parc. č .35213, vš e k. ú . Krmelí n
10. Návrh smlour,y o poskytnutí  podpory ze Státní ho fondu ž ivotní ho prostředí  Č eské

republiky - ,,Podpora výměny kotlů  v obci Krmelí n, okr, Frýdek - Mí stek - C 1 "

Kotlí kové  pů jč ky
1 1. Návrh směny hmotných nemovit} ch věcí  ve vlastnictví  Obce Krmelí n - pozemek

parc, č .24, č ást pozemku parc, ó. Z2/3, č ást pozemku parc. ó.2214, vš e k.ú . Krmelí n,
za hmotné  nemovité  věci ve Vlastnictví  Tělocvič né  jednoty sokol Krmelí n - pozemek
parc. č , 15/1 , pozemek parc. č . 15/3 na němž  stojí  stavba: Krmelí n č . p.72, ve vlastnictví
T.I  Sokol Krmelin, z.s-, pozemek parc. č .23 a pozemek parc. č . 26, vš e k,ú , Krmelí n

12. Návrh přijetí  darů  - hmotných nemovitých Věcí  do Vlastnictví  obce Krmelí n - pozemek

parc. č . 368/39 a pozemek parc, č .358/41, Vš e k.ú . Krmelí n
l3. Program pro poskytování  návratqí ch finanění ch ul. pomocí  - podpora qýměny kotlů

v obci krmelí n
14. Rozpoč tové  opatření  č . l5
l5. Diskuze
l6, Závé r

1, Zaháiení
7. zasedání  zastupitelstva obce zahá.iila v l7:04 hod. starostka obce lng, Yveta Kovalěí ková. Přiví tala
pří tomné  obč any, a č leny zastupitelstva obce, kteří  se seš li v poč tu l3. Omluvila Mgr, Kateřinu Bonito
a oznámiIa, ž e paní  lng. Renáta Václavková Ph.D dorazí  v prů běhujednání . Pož ádala o ú pravu

programu. Vyjmutí  bodu č . 6 a č . 8. U bodu č . 'l l dochází  k záměně smluv z darovací  na směnnou.
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2. Hlasování  ke schváleni upravené ho programu ze 7. zasedání  zastupitelstva obce

Krmelí n -wimutí  bodu č . 6 a č . 8 z programu

Pro: 13 htasů  (Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Tomáš  Jalů vka,
Ing. Yveta Kovalč í ková" Ing. Miloslav Kunát, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,
MUDr. Jana Palič ková, lng. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta)

Proti:  0 h| asů

Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

Schválcní - program zasedání :

1 . Zahájení
2. Sclrr,álení  progranlu

3. Urč cní  or,ěřovatelir zápisr.r a zapisovatele
,1. Korrtrola usnesení  z6. zasedání  zastupitelslva obce

5, Inlornrace o dění  v obci ocl posle,: lní I ro zasedálrí  zastupitelstva obcc

6, Plojcclnání  zápisu ze,1. schů ze kontrohrí ho r,ýboru

7. Nár,rh uzar,ření  kupní  smlour,), o převodu vlastlrické ho prár,a k lmlotnýr-r-r nemovitýnr
r,ěcenr do \ rlastr.ictl,í  obcc Krmc] í n - pozemek parc. č . 352/2. pozemek

par, č . 352/3..ichož  souč ástí  je stavba: Kmelí t-t č . p.,115. slavba obč anské ho r,l,bavení ,

stavba stojí cí  rra pozemku parc. č . 352/3. r,š e k. ť l. Kt,ttlclit-t

8. Nár,rh smloul,_v o poskl,tnutí  poclpor1, ze SLátní ho londu ž jr otniho prostiedi Č eske

republik1. -..Podpora r.l.nlěn_v kotlů  r, obci Krmelí n. okr. Frydek - Mí stek - C l "

Kotlí kové  pů j č §,
9. Nálrh směny hmotných nenrovirýclt r,ěcí  r,e r,lastnictví  Obcc Krmclí n --pozclnck

parc. č . 24. č ást pozen-rku parc. č . 2213. č ás1 pozenrku parc. č .2214. r,š e k.ú . Kmelí n.
za hmotné  ncmol,ité  věci ve Vlastnictr,í  Tč locvič né  jednot1, sokol Krmelí n - pozemek

parc. č . 15/ l, pozemek parc. č , 15/3 na něnrž  stojí  stavba: Krnelin č . p,72. l,c r,lastrrictr,í

TJ Sokol Krmelí rr. z.s-. pozemek parc. č . 23 a pozemek parc. č , 26. l,š e k.ú . Krmelí n
10. Návrh přijetí  darů  - lrmottlých ncrnovitých Věcí  do V]asrnictl,í  obce Krnlelí n - pozemek

parc. č . 368/39 a pozclnck parc, č .358/41, Vš e k.ú . Krme] í n
11. Program pro poskytor,ál-rí  nár,ratrrl,ch fir-ranč niclr ul, pomocí  - podpora r,í ,měn1, kotlů

v obci krmelí n
12. Rozpoč tcll,é  opatření  č . 15

l 3. Diskuzc
14. Záyěr

3. urč ení  ověřovatelů  zánisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli urč eni pan Jiří  Mácha a pan MUDr. JosefChmelo. Zapisovatelkou parrí

Lurlmi]a Havránková.

H| asování  k urč ení  ověřovatelů  zálrisu a zapisovatele:

-2-



Pro: t2 hlasů  (Mgr. Jakub Č niel, Malek Č nriel. lng. Tonráš  Ja| ů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková. lng.
Miloslav Kurrát, Dr. Ing, Jiří  Brož  MBA, hg. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing.

Jaroslav Tyš er, Lenka Zbol,ovská, lng. Maí ek | olta)
Proti:  0 hlasů
Zdrž e|  se: l hlas (MUDr. Josef Chmelo)
schváleno

4. | (ontrola usnesení  z 6. zasedání  zasturritelstva obce
Na ó. zasedání  zastupilelstva obcc nebyl ulož en ž ádný ú kol.

5. Informace o děni v obci od rroslední ho zasedáni zasturritelstva obce

Rekonstrukce propustku přes mí stní  potok v Krmelině, ul. Na Nowý svět
Byla dokonč ena, podali jsme ž ádost o kolaudaci
Hřbitovní  zeď s kolumbáriem, Krmelí n
Projektje pro letoš ní  rok pozastaven, dostali jsme nabidku od umělecké ho kováře na č ástku
1 75 100 Kč , oproti pů vodní  600 t isí c
Kruhový objezd
1, ří jna byl zabájen provoz po komunikací ch a kruhové m objezdu. Pokrač ují  dokonč ovací
práce na chodní cich a okolní ch prostorech. 6. listopadu v 11 hodin bude slavnostní  otevření  za
ú č asti vš ech zainteresovaných stran.

Veřejné  osvětlení
byla provedena výměna staré ho osvětlení  zanoyé , v pondělí  budeme pří mo na mí stě řeš it
stí ž nosti obč anů , větš inou na to, ž e nová světla nadměmě osvětlují  jejich dů m a sví tí  do oken.

Na ú č et obce bude v nejbliž š í  době z dotace Ministerstva prů myslu a obchodu zasláno 1 695

437 Kč . Což je 50 %  uzrratelných nákladů .
chodnik paskovská

proj ektová dokumentace je j iž  dokonč ena abyla podána ž ádost na společ né  ú zemní  a stavební

řizení .
chodní k staroveská
takté ž , projektová dokumentace je j iž  dokonč ena a byla podána ž áÁost na společ né  ú zemni a

stavební  ří zeni
č ov
opět jsme řeš ili poruchu ,ra Č OV. Tentokrát to provedeno přetěsnění  qýtlakové ho potrubí  do

aerač ni nádrž e č . 2 v č ástce 8 655 Kč .
Poptávkové  ří zení  na architektonickou studii ,,Náves"
jedna| i jsme s 5 t i architekty, nakonec byli osloveni 4, cenovou nabí dku podali 3

architektonická studia. Byl vybráLn mladý architekt Tomáš  Č ech- POLYCHROME.
architektonická platforma, ktený dal nabí dku na zpracování  studie vč etně participace s obč any

v celkové  č ástce 110 t isí c Kč . Na studii bude navazovat projekt, na ktery jsrne zí skali dotaci

z MSK v č ástce 487 500 t isí c Kč .
Předcházeni vzniku biologicky rozlož itelných odpadů  v obci Krmelí n
od firmy SDO Technika jsme převzali 300 ks komposté rů , které  byly rozdány do zápů jč ky
obč anů m. ZáLroveň obec zí skala rnýkonrrý š těpkovač , kteqý bude slouž it ke š těpkování  zeleně
ve sběrnóm mí stě.

Předpokládaná dotace 85 % o lzlalelných nrikladů  1 566 651 Kč .
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Kontejner Diakonie Broumov
Na ulici Zalrradnické  ke sběrné Inu hní zdu sepalované lro odpadu. byl umistěn korrtejner

Diakonie Broumov. Do tohoto kontejneru budou moci obč ané  Krmelí na vkládat oděvy, obuv.

hrač ky. popří padějiné  nerozbitné  předměty celoroč nč . Bohuž el po tÝ,dnu jsme zaznamenali
por-rič ení  kontejneru, které  bylo způ sobeno zřcjmě rykradač i.
Veřejný rozh| as
Výběrové  ří zení  na výměnu bezdtátové ho rozlrlasu r.yhrála firnra Bártek rozhlasy. Realizace
by měla probělrnout dle smlouvy do bí ezna 2020, ale doufáme, ž e se to podaří  ješ tč

v letoš ní m roce.

Předpokládaná dotace 70 oÁ vnaie| ných nákladů  2 665 593 Kč
Oprava hasič ské  zbroinice
byla aktrralizovárra projektová dokumentace na opravu vnitřní ch prostor hasič ské  zbrojnice.

Dotaci jsme bohuž el nedostali, z21 ž ádosti byly ú spěš né jen 4, Krrnelí n na 16. mí stě. Ploto
připravujeme l"ýběrové  ří zeni na vnitřní  opravy objektu.

Skolní  hřiš tě pro ZS v Krmelí ně
zač átkem záí i zač ala ftrma Sport cité  s. r. o., která r,ryhrála r,"ýběrové  Ť izení , s odstraňoviinim
zeminy. Při její m odstraňování  ryš lo najevo, ž e kubatrrra qí ,kopových prací  je větš í , než  bylo
projektantem spoč í táno. Č ást byla odvezena na obecní  pozemek U Paleska, č ást byla
odvezena na skládku.

Věc: Zpráva Technické ho dozoru stavby ..Š kolní  hřiš tě pro ZŠ
v krmelí ně" k nředlož enÝm ví cenákladů m zhotovitelem stavbv.

Při realizaci stavby hřiš tě byly provedeny dvě statické  zaí é ž ovací  zkouš ky, které  měly
prověřit ú nosnost pláně před provádění m dalš ich vrstev konstrukce hřiš tě. Projektem byla
pož adována ú nosnost, dle pož adavku normy, 30 MPa. Jedna z provedených zkouš ek byla
vyhor.ují cí  a druhá nelyhověla, dosáhla pouze 19 MPa. Jelikož  projektant trvá na dodrž ení
normy, je potřeba prové st sanaci pIáně, buď výměnou podlož í  vrstvou hutněné  š těrkodfl'i,
nebo vápennou stabilizaci j í lové ho podlož í . V pří padě, ž e by sanace nebyla provedena, nebyla
by dodrž ena norma, při pří padné  následné  reklamaci. by se mohla stavební  ť rrma lyvlé knout
ze záruky. Hodnota té to vicepráce byla zhotovitelem oceněna na 326 000,-Kč  bez DPH.

V rámci provádění  stavby bylo zjiš těno, ž e kubatura qýkopových prací je větš í , než
bylo spoč í táno ve výkazu výměr. Kontrolní m proměření m bylo zjiš těno, ž e v projektuje
chybně zakreslen stávají cí  teré n. Po dohodě na Kontrolní m dnu slavby by1o provedeno
kontrolní  geodetické  zaměření  a proveden l"ýpoč et skuteč né ho množ ství  r,ykopané  zeminy.
Tato skuteč nost byla konfrontována s projektantem a ten nebyl schopen toto odpovědně
lyhodnotit a vysvětlit. PŤ edpokládám, ž e před zpracování m nebylo provedeno zaměřeni
výš kopisu a polohopisu, hřiš tě bylo osazeno bez řádné  malosti výš kopisu. Řezy v projektu
neodpoví daji skuteč nosti, proto byla kubatura výkopoých prací  ve r."ýkazu l"ýměr š patně
vypoč tena. Tyto ví cenáklady byly áotovitelem vyč í sleny na cca 390 500,- Kč  bez DPH.

Při zjiš tění  výš e uvedené  situace by zhotovitel pož ádin o návrh mož ných ú spor,
kteďmi by se č ásteč ně tyto ví cepráce kompenzovaly. Bylo navrhnuto vypuš tění
odvodňovací ho ž labu s obrubní kem běž ecké  dráhy. Navrž eným řeš ení m nebude zhorš ena
í urrkč nost hřiš tě. Naví c v blí zkosti volejbalové ho hřiš tě by obrubrrí k mohl dětem při
nekontrolované m náš lapu způ sobovat zrané ní . Tato navrž ená ú spora byla vyč í slena na
265 000 Kč  bez DPH. Autorský dozor s návrhem souhlasil. Dalš í  mož ná ú spora spoč í vá
v realizaci jednobarevné ho hřiš tě pouze s lajnování m hřiš ť . Navrž ená ú prava barevným
nástňkem, dle informace zhotovitele nelze takto prové st. Barevný nástřik se provádí  pouze
v celé  ploš e. Tato ú spora bude zhotovitelem i,yč í slena.



Nová oteví rací  doba Č eské  poš ty v Krmelí ně
Č eská poš ta bude mí t od 1. listopadu nově otevřeno od 8 hodin do 1 1.30 hodin. Odpolední
hodiny zustávají  nezměněny.
Kontro| a í inanč ní ho ú řadu - Dohody o lytvoření  pracormich pří lež itostí  v riá,rnci veřejně
prospěš ných prací  a poskl,tnutí  finanč niho přispěvku spolufinancované ho ze státní ho rozpoč tu
Evropské ho sociálniho fondu - výsledek kontroly nebyly zj iš těrry poruš ení  rozpoč tové
kázně, prostředky byly použ ity k ú č elu, na který byly poskytnuty.

Pojistná událost
25. 9. kamion, ktený projí ž děl po ulici Na skalce nám zdemolova|  ábradlí  na ulici
Bruš perské , podařilo se ho natoč it a Policie zjistila pachatele.

Výpověď nájmu firmě GANDZAK
Z dů vodu neplnění  podmí nek smlou\T firma dostala k 30. 9. výpověď. Byl r.yvěš en záměr

nové ho pronájmu, zatí m jsou 3 zájemci.
Provozovny
Probí há ú klid a ú prava okolí . Ve sběmé m mí stě byla provedena ú prava povrchu, stiilejsou na
pozemku suti a nepoŤ ádek, kter,ý obecní  zaměstnanci dnes zač ali nakládat na kontejner

k odvozu.
Na převoz zahradní  techniky byla poří zena elektro tří kolka v hodnotě 59 t isí c Kč . Na ú drž bu

techniky kompresor v hodnotě 7 680 Kč  +  dalš í  nutné  náiadí  potřebné  k ú drž bě obce.

Proběhl sběr velkoobjemové ho odpadu bylo odvezeno 17 kontejnerů ,7 hradi OZO, zbytek
obec.

28. řijna ve 14 hodin u Pomní ku Padlým
S]avnostní  otevřerrí  kruhové ho objezdu 6. listopadu v 1 1 hodin
uctění  k 30. výroč í  sametové  revoluce
l7. listopadu ve i4 hodin u Pomní ku Padlým
Rozsvěcovárrí  vánoč ní ho stromu

29- listopadu 201 9 u hasič ské  zbrojnice
Vš ichni j  ste srdeč ně zr,áni

Y 17:24 hod se na 7. zasedí ni zastupitelstva obce Krmelí n dostavila paní  Ing. Renáta

Václavková PhD.

Mgr. Jakub Č miel se vyjádřil k veřejné mu osvětlení . Na ulici na Svahu bylo odebráno světlo a

je nutné  jcj tam dodat.

poztání  na akce v obci
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6. Proiednání  zápisu ze ,l. schú ze kontro| ní ho lÝboru

ParT \ 4gr. Jakub Č lnicl scznáI li]  pr'í tomnó s č inností  i,t ] ,orllrolou kontro]ní ] lo r í boru.

Zasttlpitelstvo obce vza]o na vč donrí  zirpis ze'l,schů zc liontrolní ho rjboru.

Hlasorlitt i:  Zaslupitclit1o obcc K| ,mť | in sch\aIuie I lii\ luinli o| } i| t i,cni k o(l§lranělli lledo\ lalkú

Pro: 1,í  hlasri (Mgr, JakLrb Č nriel. Marck Č nlicl. Nll]Dr. JoselChnlclo- lng. Torláš  Jalů r ka. lng, Renlita

r áclavková Ph,D. lrlg, Yr eta Kova]č í kovir. Ing, Nliloslal, Krrrlát. Dr, lng. Jiří  Brož  MBA. lrrg liří
Mácha. Pctr Mácha, MUDr,- Jana Palič korá. lng- .laroslav Tl,š er. Lenka Zborovská- Inu- Marek FoJta)

Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

7. Návrh uzavření  kupní  smlouw o převodu vlastnické ho rrráva k hmotnÝm nemovit,ým

věcem do vlastnictví  obce Krme| í n - pozemek parc. č . 352/2, pozemek
par. č . 352/3.,iehož  souč ástí  ie stavba: Krme| í n č . p,415" stavba obč anské ho wbavení .
stavba stoií cí  na pozemku parc. č .352/3" vš e k. ú . Krmelin

Paní  starostka Ing. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem. Jedná se o koupi

kaple cí rkve Č eskoslovenské  husitské .

I llasování :  zastupitelstvo obce schva| uie uzavření  kupní  smlouw o převodu vlastnické ho

práva k nemovití m věcem s Nábož enskou obcí  Cí rkve č eskos| ovenské  husitské  v Ostravě

předmětem ie převod vlastnické ho práva k hmotnÝm nemovitým věcem, pozemku parc.

č . 352/2 a pozemku parc. č . 352/3. iehož  souč ástí  ie stavba: Krmelí n, č . p. 415. obč . wb..
stavba stoií cí  na pozemku parc. č .35213. vš e k ú . Krmelí n. do vlastnictví  Obce Krmelí n.

Pro: 13 htasů  (Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Josef Chmelo,Ing. Tomáš  Jalů vka,Ing. Renáta

václavková Ph.D. Ing. Yveta Kovalč í ková, I rrg. Miloslav Kunát, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, Ing. Jiří
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská)

Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 1 hlas (lng. Marek Folta)
schváleno

republiky -,,Podpora r"ýměnv kotlů  v obci Krmelí n. okr. FŇdek - Mí stek - Cl"
kotlikové  pů ič ky

Paní  starostka Ing. Yveta Kovalěí ková k tomuto bodu sdělila, ž e sejedná o kotlí kové  pů jč ky. Jedná se

o schválení  smlouvy s Moravskoslezským krajem.

o



Hlasování :  Zasturlitclstvo obce schvaluie uzar.řcní  snrloun, č . 0357196l o poskytnutí
potlnon, ze státniho fbndu ž ivotní ho nrostředí  Č eskó rcnubliky se státní m fondem

11, ieií mž  předmětem ie poskvtnutí  podporv ve formě dotace a bezú roč né  pů ič kv na
rrodporu vÝměny newhovuií cí ch kotlů  na pevná paliva v domácnostech za moderní
zdroie tepla.

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Renáta
václavková Ph.D. Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Dr. Ing. Jiří  Brož  MBA, tng. Jiří
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovsk{  Ing. Marek Folta)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

9. Návrh směny hmotných nemovitvch věcí  ve vlastnictví  Obce Krme| í n - pozemek
parc" č . 24. č ást pozemku parc. č . 2213. č ást pozemku narc. č ,2214. vš e k.ú . Krmelí n.
za hmotnó nemovité  věci ve v| astnictlí  Tě| ocvič né  iednotv srrko|  krme| í n - pozemck
narc. č . 15/1. pozemek narc. č . 15/3 na němž  stoií  stavba: Krmelí n č . p.72,

ve vlastnictví  TJ Sokol Krmelin. z,s-. rrozemek oarc. č . 23 a pozemck parc. č . 26,
vš e k.ú . Krmelí n

TJ. Sokol smění  obci své  pozemky kronrě pozemků  na kteqých stojí  Tenisové  kurly a obec
Krmelí n snrění  pozernky na kterýchje zázemí  tenisových kurtů .

předmětcm ie směna hmotnÝch nemovití ch věcí  ve vlastnictví  obce krme| in. pozemek

rrarc. č . 2.{ . č ást pozemku parc. č . 2213, vyznač ená v geomctrické m n| ánu č . l5l5-27l/2018

vc vlastnictví  Tě| ocr ič nó icdno§, Sokol Krmelí n. nozcmek narc. č . l5/ | . pozcmck narc. č .

l5/3. na němž  stoií  stavba č . n. 72, zapsaná na LV l90. k.ú . Krmelí n. ieií mž  v| astní kem ie

není  předmětem té to směny. Dozemek parc. č . 23. na zák| adě geometrické ho plánu č . 1515-

27112018 nově odměřenÝ pozemek parc. č . 26 o výměře 3.630 m2, vš e k. ú . Krmelí n.

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Tomáš  Jalů vk4 lrrg. Renáta
václavková Ph.D. Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Dr. Ing. Jiří  Brož  MBA, Ing. Jiří
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

Hlasování :  zasturritelstvo obce schva| uie uzavření  smč nné  smIouw s Tělocvič nou iednotou
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pozemek parc. č . 368/39 a pozemek parc. č .368/41, Vš e k.ú . Krmelí n

Jedná se o pozemek é  na ulici Lomené . Jednu polovinu vlastní  obec a

druhou polovinu paní  Sperlí nová. Ta se rozhodlají  darovat obci Krmelí n.

zastupitelstvo obce schvaluie přiietí  daru do maietku obce krmelí n - nabytí  hmotných
nemovitých věci pozemek parc. č .368/39 a parc. č .368/41. zapsanÝ na LV 1181, pro

ura

Hlasováni:
P.o, r+  t tasů  Qragr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Josef Chmelo, Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Renáta

vác]avková Ph.D. Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Dr. lng. Jiří  Brož  MBA, Ing. Jiří
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta)

Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
SchváIeno

kotlů  v obci krmelí n

Jedná se o doplněk ke smlouvě s Moravskoslezským krajem na kotlí kové  pů jč ky.

v rámci programu ,,Kotlikové  dotace v Moravskos| ezské m kraii - 3. r"ýzva". který ie

nří lohou č . 1 tohoto zápisu a ukládá starostce obce zaiistit wh| áš ení  tohoto programu dne

11. ří ina 2019.

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Josef Chmelo, I rrg. Tomáš  Jalů vk4 lng. Renáta

václavková Ph.D. Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Dr. Ing. Jiří  Brož  MBA, Ing. Jiří
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta)

Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

Hlasování :  Zastupitelsh,o obce schvaluie í rrogram obce Krmelí n rrro Doskytování

ó



12. Rozpoč tové  opatření  č . 15

Hlasování :
Pro: 14 hlasů  (Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. JosefChmelo, lng. Tomáš  Jalů vka,Ing. Renáta
václavková Ph.D. Ing. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, Dr. Ing. Jiří  Brož  MBA, lng. Jiří
Mácha, Petr Mácha, MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

13. Diskuze

Ing. Renáta Václavková Ph.D. vš echny pří tomné  pozvala na setkání  strategické  komise.
Dále vzresla dotaz na dokonč ení  chodní ku u kruhové ho objezdu.
Ing. Jiří  Brož  MBA pož ádal o zasí lání  č tvrtletní ho finanč ní ho hodnocení  aktuální ch finanč ní ch č ástek
na ú č tech.

MUDr. Jana Palič ková vznesla doí az, zda se bude osvětlovat kostel, kdy paní  starostka Ing.
Yveta Kovalč í ková sdělila, ž e se to bude řeš it individuální m ledkovým světlem společ ně se
š kolou. Také  pozvala vš echny na2.7I .2019 na mí str:rí  hřbitov, kde se bude konat mš e svatá za
zeí řelé . A dalš í  mš e svatá se bude konat 17 .1I .20I9 jako poděkování  za3O let svobody
v naš í  Zemi.

Mgr. Jakub Č miel uvedl
- ve Zpravodaji bylo napsáno, ž e meá zastupiteli není  kozí  farma v Krmelí né  moc známá, což
konstatoval, ž e to není  pravda. Paní  Ing. Renáta Václavková upřesnila dů vody proč  použ ila
tato slova v roáovoru
- na zastávkách chybi j í zdní  řády. Budou doplněny.
- zda obec řeš í  povinné  č ipování  psů , neboť je třeba připravit novou OZY ohledně psů .
Připraluje se na pří š tí  zasedriní  zastupitelstva.
- řeš ení  propustku u hřbitova. Paní  starostka í eagovala, ž eje tento problé m v řeš eni.
- otázka mí stní ch kultumí ch památek a jak to je s kří ž em u silnice směrem na Bruš perk. Tuto
problematiku řeš í  paní  Hana Plač ková.
-dotaz na potrubí  v zahradě u paní  Kuřilové . Toto potrubí  bude zruš eno a napojeno na obecní
deš ť ovou kanalizaci,
- pan Maí ek Č miel byl na kontrolní m dnu na stavbě hřiš tě a poplosil, zda by pří š tě byli
pozvaní  vš ichni. Paní  starostka uvedla, ž e kontrolní  dny jsou ve č tvrtky.

Na závěr pan Mgr. Č miel podé koval za zabldování  stož í ru na zavěš ení  praporu.

Pan Jiří  Mácha se zeptal na projekt,Náves". Na co vš echno je schválená dotace. Bylo
uvedeno, ž e dotaceje pouze na projekt. Na realizaci bude obec dotaci tepwe ž ádaí . Také
pož ádal o zří zení  protihlukové  stěny na Cigrince.
Ing. Tomáš  Jalů vka uvedi, ž e to má i opač ný efekt a hluk se bude š í řit na druhou stí anu.
Ing. Yveta Kovalč í ková sdělila, ž e osloví  ŘSD k jednrání  ohledně mož nosti odhluč nění  I / 58
v té to lokalitě.
Marek Č mie|  upozomil na rozbiry chodní k na ulici Staroveské  u parkoviš tě na Světlově, Co
se týč e š kolní ho hřiš tě uvedl, ž e neví  co nyní  bude. Paní  starostka odpověděla, ž e se musí
hlí dat ví ce práce a mé ně práce. Dále proběhla diskuze jak se bude na té to stavbě poklač ovat.
Ing. Renáta Václavková Ph.D. sdělila, ž e ulice Lysková po naj í ž dění  techniky na stavbě
š kolní ho hŤ iš tě je znač ně poš kozenaje třeba poč í tat sjejí  opravou.
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Lenka Zborovská pl'iponrnč la. ž e se blí ž í  tnravé  drry a na Světlově na chodní krr trč í  ž elez_a a
je nutné  je odstranit.

chtěl věclět jaký bude dalš í  postup prací  na š kolrrí rn hiiš ti. Hlavně jak
bude zabczpcč elrý svalr atd. Paní  starostka sdělila. ž e na r,š echny dotazy lisí í  odpovědi a

zaš le informace.
pož ádala o umí stění  zábradlí  u vchodu do Obecní ho domu. Pozvala

vš echny na Jarmark řemesel, ktery se bude konat 9.11.2019.
lyjádřila se ke stavbě kruhové ho objezclu. I 'r'i r.l,datnějš í nr deš ti

doš lo k vytopení jejich donru. U donlu é  je sklon choclní ku dojejí ho pozenrku a
nejsou tanr ž ádné  odvodňovací  kanálky. U přechodů  v mí stech mezi clrodniky a cestou při
deš ti stojí  voda.

14. Závé r

7, zasedání  zasilpitelswa obce ukonč ila starostka obce Ing. Yveta Kovalč í ková v l8:50 hodin.
Poděkovala zastupitelů m i obč anů m za ú č ast.

Zápis byl vyhotol,en dne ]  5. ří jna 2019
Zctpis ov ate l :  Ludn ila Havránková

Ověřovatelé :  Ing. Jiří  Mácha

MUDr. .Iozef Chmelo 

Ing. Yveta Kovalč í ková
staroslka obce

o* ,. ... ...4.8. ..4.0......2-1. l.l

Ořrec Krmclí n .,
okr. Frýdek-Mí stek

P"r. Ua"rra
n] í stostarosta obce
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