
Obec Krmelí n, ul. Kostelní , 739 24 Krmelí n 70

Zápis
z 8. zasedání  zastupitelstva obce, konané ho dne 11. 12. 2019

Úč ast dle prezenč nich iistin byla následují cí :
Č lenové  zastupitelstva v poč fu: 14

Omluveni:  1

Obč ané  v poč tu: 72

program zasedání :

1,. Zahájení

2. Schválení programu

3. Urč ení ověřovatelů  zápisu a zapisovatele

4. Kontrola usnesení  ze 7. zasedání  zastupitelstva obce

5. lnformace o dění v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce

6. Návrh Dodatku č . 1 - š kolní  hřiš tě v Krmelí ně

7. Návrh smlouvy o právu prové st stavbu na cizí m pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí  o

zří zení  práva stavby - p. Ví tězslav Dernický pohřební  ú stav CHARITAS, s.r,o.

8. Návrh Obecně závazné  vyhláš ky obce Krmelí n č . l/ 2OI9 o mí stní ch poplatcí ch

9. Návrh Obecně závazné  vyhláš ky obce Krmelí n č . 2/2019 kterou se mění  a doplňuje

vyhláš ka č . 1/2018 o stanovení  systé mu shromaž dbvání , sběru, přepravy, tří dění , využ í vání

a odstraňování  komunální ho odpadu a nakládání  se stavební m odpadem ú zemí  obce

Krmelí n

1O. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí  darovací  - Moravskoslezský kraj - darování  hmotné

nemovité  věci, pozemku parc. č . LO52/4

11. Návrh smlouvy o poskytnutí  návratné  finanč ní  výpomoci z Programu obce Krmelí n pro

poskytování  návratných finanč ní ch výpomoci na předfinancování  výměny kotlů  na pevná

paliva v rámci programu ,,Kotlí kové  dotace v Moravskoslezské m kraji - 3. výzva" dle § 10a

odstt.S zákona č .25O/2OOO Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů  v ú č inné m

znění

12. Žádosti o poskytnutí  návratné  finanč ní  výpomoci

13. Návrh schválení  ú platy za odvádění  odpadní ch vod (stoč né ) v roce 2020

14, Projednání zápisu z 6. schů ze finanč ní ho výboru

15. Návrh směrnice č . L/2O2O Rady obce Krmelí n o tvorbě a č erpání  sociální ho fondu obce

Krmelí n a návrh tvorby a použ ití  sociální ho fondu obce Krmelí n v roce 2020

16. Návrh na urč ení  měsí č ní ch odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelů m

17. Návrh odměny starostce obce

18. Návrh rozpoč tu obce Krmelí n na rok 2020

19. Návrh střednědobé ho rni hledu rozpoč tu na rok 2O2L - 2022

20. Projednání  podnětu paní  Alice Grutmanové

21. Diskuze

22.Závé r
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1. Zaháiení
B. zasedá,ní  zastupitelstva obce zahájila v 17:03 hod. starostka obce Ing. Yveta Kovalč iková.
přiví tala pří tomné  obč any, a č leny zastupitelstva obce, kteří  se seš li v poč tu 14. omluvila Dr.
Ing. Jiřiho Brož e MBA.
Následovala minuta ticha na uctěni památky zemřelých pí i tragickó udáosti ve Fakulmí
nemocnici v Ostravě - Porubé  dne 10.12.2019 ,

Poté  pož ÁdaJa o rozš í ření  programu o tři body.
1) Poskytovaní  náwatných finanč ní ch qy'pomoci na přefinancování  qýměnu kotlů  na pevná
paliva v rámci programu ,,Kotlí kové  dotace v Moravskoslezš ké m kraji - třetí  výzva" - jde o
prodlouž ení  programu do konce roku 2020 vzhledem k narlí š ené  alokaci.
2)Náwh dodatku č .2 ke smlouvě č . 1273259I  na poskytnutí  po dpory ze Státní ho fondu
ž ivotní ho prosť edí  Č R v rámci operač ní ho programu ž ivotné ho prostředí  zajiš t'uje se 10 let
udrž itelno st I I . eí apy kanalizace
3 )Rozpoč toré  opaďení  č . l7
Mgr. Jakub Cmiel doporuč il doplnit do bodu č . 14 zápis z 5. schů ze finanč ní ho výboru.
Protož e ten byl zastupií elů m rozesián a měl by být aspoň vzat na vědomí . Dáe doporuč il
z bodu č . 16 r,yš krtnou slovo ,,uvolněným", protož e ti mají  odměnu tabulkově danou
zastupitelstvo o ní  nerozhoduje. Paní  starostka Ing. Yveta Kovalč í ková souhlasila.

2. H| asování  ke schválení  upravené ho programu z 8. zasedání  zastupitelstva obce
Krmelí n - rozš í ření  o tři bodv
1) poskvtování  návratnÝch í inanč ní ch l"ýpomoci na přeí inancování  uýměnu kotlů  na
pevná paliva v rámci programu .,kot| í kové  dotace v Moravskos| ezské m kraii - třetí
yýzxa"

3)Rozpoč tové  opatření  č , 17

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,
MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta
VácIavková Ph. D..1

Proti:  0 h| asů
Zdrž el se: 0 hlasů
SchváIeno

schválenÝ program zasedání :

1,. Zahájení

2. 2.Schválení  programu

3. Urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele

4. Kontrola usnesení  ze 7. zasedání  zastupitelstva obce

5. lnformace o dění v obci od poslední ho zasedání  zastupitelstva obce
6. Návrh Dodatku č . 1- Š kolní  hřiš tě v Krmelí ně

7. Návrh smlouvy o právu prové st stavbu na cizí m pozemku a smlouvy o smlouvě budoucí
o zří zení  práva stavby - p. Ví tězslav Dernický pohřební  ú stav CHARITAS, s,r.o.

8. Návrh Obecně závazné  vyhláš ky obce Krmelí n č . l/ 2OL9 o mí stní ch poplatcí ch

9. Návrh Obecně závazné  vyhláš ky obce Krmelí n č . 2/2019 kterou se mění  a doplňuje
vyhláš ka č . 7/201,8 o stanovení  systé mu shromaž dbvání , sběru, přepravy, tří dění ,
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využ í vání  a odstraňování  komunální ho odpadu a nakládání  se stavební m odpadem

ú zemí  obce krmelí n

10. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí  darovací - Moravskoslezský kraj - darování  hmotné

nemovité  věci, pozemku parc. č . 105214

11. Návrh smlouvy o poskytnutí  návratné  finanč ní  \4ipomoci z Programu obce Krmelí n pro

poskytování  návratných finanč ní ch výpomoci na předfinancování  výměny kotlů  na

pevná paliva v rámci programu,,Kotlí kové  dotacev Moravskoslezské m kraji -3. výzva"

dle § 10a odstl.S zákona č . 250/2000 Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů

v ú č inné m znění

12. Žádosti o poskytnutí  návratné  finanč ní  Výpomoci

13. Návrh schválení  ú platy za odvádění  odpadní ch vod (stoč né ) v roce 2020

í 4. P rojednání  zápisu z 5. a 6. schů ze fi nanč ní ho výboru

15. Návrh směrnice č . 7/2O2O Rady obce Krmelí n o tvorbě a č erpání  sociální ho fondu obce

Krmelí n a návrh tvorby a použ ití  sociální ho fondu obce Krmelí n v roce 2020

16. Návrh na urč ení  měsí č ní ch odměn neuvolněným zastupitelů m

17. Návrh odměny starostce obce

18. Návrh rozpoč tu obce Krmelí n na rok 2020

19. Návrh střednědobé ho výhledu rozpoč tu na rok2O2t -2022
20. Rozpoč tové  opatření  č , 17 / 2OL9

21. Poskytování  návratných finanč ní ch $ipomoci na přefinancování  výměnu kotlů  na

pevná paliva v rámci programu ,,Kotlí kové  dotace v Moravskoslezské m kraji -třetí
výzva"

22. Návrh dodatku č .2 ke smlouvě č . I2t3259I  na poskytnutí  podpory ze Státní ho fondu

ž ivotní ho prostředí  Č R v rámci operač ní ho programu ž ivotné ho prostředí

23. Projednání  podnětu paní  Alice Grutmanové

24. Diskuze

25. Závé r

3. urč ení  ověřovatelů  zápisu a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli uí č eni pan Mgr. Jakub Č miel, Ing. Miloslav Kunát. Zapisovatelkou
paní  Ludmila Hawánková.

Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vk4 Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. JiŤ í  Mácha, Petr Mácha"

MUDI . Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta

Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
SchváIeno

4. kontrola usnesení  z 6. zasedání  zastupitelstva obce
Na 7. zasedaní  zastupitelstva obce nebyl ulož en ž ádný ukol.

5. Informace o dění  v obci od poslední ho zasedání  zastupite| stva obce

Kruhový objezd
6. listopadu bylo slavnostrí  otevŤ ení  za ú č asti vš ech zainteresovaných stran. Byly dokonč eny

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, MgT. Jakub
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práce \ , č ástcch prL]  Zeleli. \ .e klc[ ich se bude pokť ač o\ ,irt na.jaŤ e.
Veřejné  osvěí len í
br la prol cdcna r,Ýrllěna staré ho osr ětiení  za no\ :é , od 1 5, r'í  jrla mámc zkuš ební  ploloz a clo

20, prosir-rce bude projekt ukonč cn, Dotace Mjnistclstva prú mr slu a obchodu j iž  dorazi]a na
ú č et obce - 1 695 137 Kč , Což je 50 1ó uznatelných niikladť r,

chodttí k paskol,ská

ž ádost na společ rré  ú zemní  a stavební  ří zcní  b1,la podána. r,zhlecletrr k totlu" ž c INNOCjY
nctrr,á na sr,é trr pů r,odtlí t l pož adavku přelož kl,plvnu. muscJ projektant pl'edělat č ásteč ně
projckt. Po obdrž cr-rí  rl,jáclření  INN-OGY dopJní  rra základ! yý7r1, star,ební ho ú iadu ž ádost.
Dobrá zprár,a_je. ž e to nebuc]e znamcl,] t lt nové  pro_jednáni dokrrmentace. Je tedr,reálná š ance
Zač í t na jaře Stavět.

chodní k sí aroves ká
ž ádost na spoJeč né  í tzenrní  a stavební  ří zení  stálc běž í . dle dneš niho vr jádřeni projektarrta
doplňuje poclkJad1, na základč  rljádření  ŘSI) a nrělo b1,, bÝt korrrpletně r,š e. co pož adLrje SÚ.
Předpoklacl.je. ž e sc podaří  na jaře.

chodní k skolní  - kostelní
Vč era proběhla schť rzka s projektantem a r,ětš inou obyvateJ trlie,,- Kosttlrtr a Š ko]ni. ktellch se
star,ba chodrrí ku dotýká. Ze stranv rrč kteqich nrajitelů  ncnor.itostí  zazně1 pož adar,ek" ab,v

chodrrik r cdl 1-ro Jl,uhé  5lrani
chodttí k proskovickti

aktuálně chl"bí  dokonč ení  kolaudač ní ho řizení  z dů r.odrr ú prarl-PD l r.ánlcijcdlrotlil,Ých
vjezdť r k sclrtkromým pozcmkť lm. Brrde svolaná schů zka s najiteli pozenrkť l k dor'eš ení  té to
situace.

Š kolni hřiš tě pro ZŠ  v Krmelí ně
stavba hřiš tě pokrač uje. ploběhlo zpcl,nění  pozenrku. jsou usazen;, opč rné  zí dk1," povrch je
připraverr najarrri nrěsí cc. kdy, se bude pokrač ovat. Vzlledenr k chl-bě v projektu zakeslení
stár,ajicí ho teré nu. se obj er-ují  clalš í  problé nry. ktcré  na tuLo chl,bu navazrrjí  a kleré je nutno
řeš it. Bohuž el projektant. ač  má autorský dozor. r.ť lbec nekomrrnikuje a r,eš keró technické  l,ěci
řeš í  stavb),vedoucí  a stavební  dozor.
Oprnln h as ič s ké  xbroj nice
proběhlo poptávkové  ří zer, í . v pátek I  3. l2. bude oter,í rát-tí  obálek a posouzer-rí  nabí dek.
V 1ednu by nrěla zač í t rekonslrukce.
CoV
opět jsme řeš ili poruchu na Č OV. tentokrát oprava č erpadla. Č istieka v souč asrré  době
neť unguje..jak má. V nejbliž š í  dobč  bude svoláno jeclnání  s dodavate]erl technologie a
buderne hledat řeš eni, pří padně návr] r na rozš í řeni Č OV. mož né  zařazeni mirnořádné
invcstič ní  akce l, roce 2020.
Arc h ií  e k í  on ic kti st u rI  i e,,Nriv e s "
dne 10. l I . proběh]o prr ní  sctkáltt sarchiteklem lomiš crn Č eclrenr, tsl lipo,. ráni rš ichli.
kleri,ch se ploj ekt nějakým způ sobenr dotkne, obl.r,atelé  okolí . zástupci spolkrit ipodnikatelé .
Dalš í  krok bude dotaznikovó š etření  a 8. ledna bude r.eřejné  projednár,ání  s obč any.
Strntegie obce
dne 21. listopadu proběhla schů zka strategické  komisc se zastupiteli" kde b,"--la provedena
analý-za akč ní ho plánu za ro 2019,
Dí lč í  audit
proběhl 13. listopadu" dopadl dobře. bez l.ýhlad. Bude zaslán zastupiteJů rn.
Nucenii přechott akcií  SmVak
r,ýš e plnění  za 1 akcii. ktetou obec vlastnilaje 1 260 Kč
Derltizace
opět jsrne museli povolat deratizač ní  služ bu. tentokrát sc dcratizace plor,ádč la v okolí
propustku Na C'igánce a Na r; ,bní č ku. Vč etnč  š kolní clr proslor a okolí .



Oprava hotlitt
na prohlí dce bylo z,iiš těno. ž e strojek je j iž  starš í ho data aje nutné  posoudit, zda nepoŤ í dit

noqi, nebo opravit staqý. V neibliž š í  době dojde k demontáž i celé ho systé mu a hodinář
posoudí , která z variant bucle lepš í .
kulturní  akce
l7. listopadu proběhla vzpomí nková akce k 30. výroč í  od Sanretové  revoluce. Chtěla bych
poděkovat vš em, kteří  se zú č astnili, vč etně pěvecké mu sboru Laš an. 29. listopadu bylo j iž  8.

rozsvěcování  vánoč ní ho stromu. Tady musí m poděkovat vš em vystupujicí m a Divadlo
Klaunika se svým představení m ,,Don Quijote de la Ancha", které  obec podpořila.

6. Návrh Dodatku č . 1 - Š kolní  hřiš tě v Krmelině

Jedná se o dodatek na ví ce práce, což je vápnění  a vnýkopové  práce. Dalš í  ví cepráce a

mé něpráce se budou řeš it dalš í m dodatkem.

Mgr. Jakub Cmiel doporuč il přijmout návrh usneserri (kromě schválení ), kterým by rada obce

zí skala mandát řeš it situaci, kdy ví cepráce v hodnotě pů l milionu korun vznikly chybou
projektanta a obec by měla zajistit jejich finanč ní  krytí  např. z pojiš tění  projektanta.

Pro: 12 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgí . Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, MUDr.
Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Renáta Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se:2 hlasy (Ing. Marek Folta, Petr Mácha)
schváleno

7. Návrh smlouw o právu prové st stavbu na cizí m pozemku a smlouw o smlouvě budoucí
o zřizení  práva stavby - p. Vitězslav Dernický oohřební  ú stav CHARITAS. s.r.o.

Pani staŤ ostka Ing. Yveta Kovalč í ková seznámila pří tomné  s tí mto bodem a přeč etla komentář

k tomuto bodu od právní ho ástupce obce Mgr. Jiří ho Kubaly.
Ing. Jiří  Mácha navrhl, aby se nei dří ve řeš ila pří jezdová komunikace k pozemku pana Ing.

Josefa Boč ka.

Hlasování :  Zastupitelstvo obce Krmelí n schvaluie pokrač ování  v nroiektové  dokumentaci
p. Ví tězslav Derniclď pohřební  ú stav CHARITAS, s.r.o. a rada obce bude iednat s panem

Ing. Josefem Boč kem o pří stunové  komunikaci k ieho obiektů m.
Pro: 14 h| asů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, I rrg. Jiří  Mácha, Petr Máclra,
MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek } 'olta, Ing. Renáta
Václavková Ph.D.)
Proti:  0 h| asů

Zdrž el se: 0 h| asů
schváleno

8. Návrh Obecně závazné  whláš kv obce Krmelí n č . 1/2019 o mí stní ch poplatcí ch

Lenka Zborovská navrhla navýš ení  poplatku za skládkování  stavebni suti na l00 Kč  za m2 a

den a poplatku za vyhrazené  parkovaci mí sto.

rrroi ektantovi š kolní ho hřiš tě.
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Mgr, Jakub Č miel se zeptal, zda byl nějaký záměr ve změně osvobození  od poplatkť r

z fomulace invalidní ch dů chodců  na drž itele prů kazů  ZTP aZTPlP. Ne vš ichni invalidní
dů chodci jsou drž iteli těchto prů kazů . a pokud v tom není  nějaký záměr. navrhl ponechat j im
slevu stejnou jako u scniorů  nad 65 let.

Oba tyto návrhy byly zapracovány do OZV č . 112019

Hlasování ;  zasturritelstvo obce krme| í n schvaluie obecně závaznou wh| áš ku obce

Krmelí n č . 1/2019 o mí stní ch nop| atcí ch ve znění  ú rrrav dle zápisu

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marck Č miel. MUDr. Jozef Chrnelo.
Ing. Tomáš  JaIů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková" Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,
MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská. ing. Marek Folta, Ing. Renáta
Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 h| asů
schváleno

9. Návrh Obccně závazné  wh| áš ky obce Krmelí n č .2/2019 kterou se mění  a don| ňuie

whláš ka č . 1/2018 o stanovení  systé mu shromaž ďování . sběru. přeprarry. tří dění .
wuž í vání  a odstraňování  komunální ho odnadu a nakládání  se stavební m odpadem ú zemí
obce I (rmelí n

Mgr. Jakub Č miel navrhl, aby byla schválena vyhláš ka nová a nejen zněnová. Podal
protinávrh, kte{ ý vkládá vš echny předlož ené  změny do ú plné ho zněrn OZY a navrhujc pro
ulehč ení  práce obecní ho uřadu schválit vyhláš kujako celek. Je to plokonzultováno s paní
I { anou Plač kovou, Je ochoten to zpracoyaí  a dodat ú řadu.

Pani starostka Ing. Yveta Kovalč í ková s tí m souhlasí .

Lenka Zborovská sdělila. ž e kontejnery na tří děný odpadjiž  nejsou na ul. Proskovické , ale na
parkoviš ti na Světlově. Z tohoto dů voduje nutné  změnit umí stění  těchto nádob i v OZV. Oba
dva návrhy byly zapracovány do OZY ó.2/2019

Hlasování  o rrrotinávrhu: zastupitelstvo obce schvaluie obecně závaznou whláš ku č .

2/2019 o stanovení  svsté mu shromaž ďování . sběru. přeprarry. tří dění , wuž í vání  a
odstraňování  komunálniho odpadu a nakládání  se stavební m odpadem ú zemí  obce

Krm elí n
Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chnrelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiři Mácha, Petr Mácha,
MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslar. Tyš er, LeŇa Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta
Václavková Ph,D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el sc: 0 hlasů
SchváIeno

10. Návrh Sm| ouw o smlouvě budoucí  darovací  - MoravskoslezskÝ krai - darování
hmotné  nemovité  věci. pozemku parc. č . l05214

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie smlouvu o smlouvě budoucí  darovaci -

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel. MUDr,. Jozef Chnrelo,

Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková. Ing. Miloslav Kunát, Ing. .liří  Mácha, Petr Mácha.
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MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta

Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

1l. Návrh smlouw o noslrytnuti návratné  finanč ní  vÝpomoci z programu obce krmelí n
nro poskvtování  návratnÝch finanč ní ch výpomoci na předfinancování  vÝměnv kotlů  na
pevná paliva v rámci programu ..Kot| ikové  dotace v Moravskoslezské m kraii - 3.

výzva" dle § 10a odst| .S zákona č . 250/2000 Sb.. o rozpoč tovÝch nravidlech ú zemní ch

rozpoč tů  v ú č inné m znění

Lenka Zborovská nawhla prodlouž ení  souhlasu s inkasem z pěti dnů  na deset dnů . (č lránek V.
pí sm. e.)

Tento návrh byl zapracován do smlouvy.

Hlasování :  zastupitelstvo obce schvaluie smlouvu o poskytnutí  návratné  finanč ní
v,ýlromoci z programu obce krmelí n pro noskytování  návratnÝch finanč nich vÝpomoci na
předí inancování  vÝměny kot| ů  na pevná paliva v rámci programu 

""kotlikové  dotace

v Moravskoslezské m kraii - 3. r"ýzva" dle § 10a odstI .S zákona č . 250/2000 Sb.. o

rozpoč tor"ých pravid| ech ú zemní ch rozpoč tů  v ú č inné m znění
Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDI . Jozef Chmelo,

Ing. Tomáš  Jaiů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Krrnát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,

MUDI . Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folt4 Ing. Renáta

Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

Paní  starostka Ing. Yveta Kovalč í ková uvedla, ž e sejedná o dvě ádosti na tepelné  č erpadlo.

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Cmiel, Marek MUDr. Jozef Chmelo,

Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Krrnát, Ing. Jiří  Mách4 Petr Mácha"

MUDr. Jana Palič ková Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta

Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž e|  se: 0 hlasů
schváleno

13. Návrh schválení  ú platv za odvádění  odpadní ch vod (stoč né ) v roce 2020

Hlasování :  Zastunitelstvo obce schvaluie ú platy za odvádění  odpadní ch vod (stoč né )

v roce 2020 ve vÝš i 38,83.-Kč  bez DPH od 1.2.2019

P.o, 14 htu.ů  (Mgr. KateŤ ina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chme1o,

Ing. Tomáš  Jatů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,

12. Zádosti o pos tnutí  návratné  finanč ní
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MUDI . Jana Palič ková. Ing. Jaroslav'fyš er. Lenka Zborovská" Ing. Marek Folta_ lng. Renáta

Václavkor,á Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

14. Proiednání  zápisu z 5. a 6. schů ze finanč ní ho r.ýboru

Ing. Renáta Václavková Pli.D. seznámila pří tomné  se zápisenr FV č . 6 a Mgr. Jakub Č miel
přeč etl zápis č . 5.

Pan Mgr. Jakub Č miel pož ádal o rozeslání  zápisu z6. schů ze finanč ní ho výboru. dosud jej

zastupitelé  pí semně nemaj i.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí  záptsy z 5. a 6. schť rze kontrolní ho rlýboru

15. Návrh směrnice č . l/ 2020 Radv obce Krmelin o tvorbě a č erpání  sociální ho fondu obce

krmclí n a návrh tvorby a použ ití  sociálniho fondu obcc krmelí n v roce 2020

Mgr. Jakub Č miel vznesl dotaz, proč  jsou nově do č erpání  sociální ho fondu zapojeni uvolnění

zastupitelé  (tj. starostka), když  se toho paní  Kovalč í ková i pan Zezu| ka před ní  vzdali. Má to

právní  dů vod?

Pan mí stostarosta Petr Mácha odpověděl, ž e to není  právní  dů vod je to návrh, protož e je

starostka na obci kaž dý den a zaměstnanci ú řadu to podpořili.

HIasování :  Zastupitelstvo obce Krmelí n schvaluie Směrnici č . 1/2020 Radv obce Krmelí n
o tvorbě a č erpání  sociální ho fondu obce krme| í n a návrh tvorby a použ ití  sociálniho
fondu obce Krmelí n v roce 2020

Pro: 13 h| asů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha, MUDr. .Iana Palič ková,
Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta Václavková Ph.D.)

Proti:  0 hlasů
Zdňel se: 1 hlas (Ing. Yveta Kovalč í ková)
schváleno

16. Návrh na urč ení  měsí č ní ch odměn neuvolněným zastunitelů m

Stanovení  měsí č ní ch odměn neuvolněným č lenů m zastupitelstva obce za wýkon funkce
s ú č inností  od 01,01.2020:

V souladu s ust, § 72 a ust. § 84 odst. 2 pí sm, n) zákona č . 128/2000 Sb.. o obcí ch (obecní

zří zení ) v ú č inné m znění , je navrž eno poskytování  odměn neuvolněným č lenů m zastupitelstva:

č len zastupitelstva obce 400 Kč  měsí č ně

č len rady obce 3500 Kč  měsí č ně

č len rady obce pověřený poradní  č inností , souvisejí cí  se zpracování m dokumentů  týkají cí ch se

stavební ch zálež itostí  4600 Kč  měsí č ně
předseda výboru zastupitelstva obce 1200 Kč  měsí č ně
předseda komise rady obce 900 Kč  měsí č ně

č len ýboru zastupitelstva obce 450 Kč  nrěsí č ně
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č ler, konlise rady obce
m í stoslarosta

450 Kč  měsí č ně
13000 Kč  měsí č ně

V souladu s ust. § 77 odst, 3 pí sm. a) zákona ó. 128/2000 Sb., o obcí ch (obecni zí izení ),

v ú č inné m zrrění  j  e navrž eno, ž e při souběhu qýkonu několika fi,rnkcí  se odměna neuvolněné mu

č lenu zastupitelstva obce poskytne pouze za l"ýkon funkce, za niž  podle rozhodnutí

zastupitelstva nálež í  nejq,š š í  odměna.

Odměna je od 01.01.2020 a v pří padě náhradní ka ode dne slož ení  slibu. V pří padě budoucí ch

zrněn v obsazení  jednotliqich neuvolněných funkcí  bude odměna náež et ode dne zvolení  do

té to funkce.

Mgr. Jakub Č miel poanamen al, ž e 1e 9 iet nepří telem těchto odměn, vláda sice navrhla zqýš ení

maximiální ch limitu odměn o 10 o% , ale mohou být i nulové . Proč  jsme v Krmelí ně iniciatirryrí  a

zvedáme je o 18 % .? Č ekal jsem spí š e náwh odměn pro č leny ýborů  a komisí , kteří  nej sou

zastupiteli, mluvili jsme o tom najaře.

Paní  starostka Ing. Yveta Kovalč í ková odpověděla, ž e náwhy odměn č lenů m komisí  nebyly

podrány vč as a budeme je řeš it na pří š tí m zastupitelstvu.

Ing. Jiří  Mácha upozomil, ž e velká č ást investič ní ch akcí  pro tento rok nebyla splrrěna, mnohé

realizované  byly rozpracovány pŤ edchozí m zastupitelstvem a předchozí  radou a nevidí  dů vod

pro nalyš ování  odměn.

Starostka Ing. Yveta Kovalč í ková oponovala, ž e akce, které  se neuskuteč nily nebylo vinou rady

obce, ale procesní  pří pravou, kterou mnohdy nelze ovlirnrit, jako napří klad projellová

dokumentace ajejí  schvalování . Naopak, byly uskuteč něny akce, které  v plánu nebyly.

Paní  Ing. Renáta Václavková Ph.D. prohlásila, ž e bychom si měli poč kat na skuteěné  r,} sledky

rady, je j í  lí to, ž e se radni neú č astní  strategické  komise a zdrž i se.

Hlasování :  zastupitelstvo obce krmelí n schvaluie stanovení  měsí č ní ch odměn
neuvolněnÝm ělenů m zastunitelstva obce za vÝkon funkce s ú č inností  od 01.01.2020:

V souladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst.2 pí sm. n) zákona č . 128/2000 Sb.. o obcí ch (obecní

zří zen0 v ú č inné m znění . ie navrž eno poskytování  odměn neuvolněným č lenů m
za§tupitelstva:

č len zastupite| stva obce 400 Kč  měsiěně
č len rady obce 3500 Kč  něsí č ně
č len rady obce pověřený poradní  č inností o souvisejí cí  se zpracování m dokumentů
fýkají cí ch se stavební ch záIež itostí  4600 Kč  měsí č ně
předseda výboru zastupitelstva obce 1200 Kč  měsí č ně
předseda komise rady obce 900 Kč  měsí č ně
č len qýboru zastupitelstva obce 450 Kč  měsič ně
č len komise rady obce 450 Kč  měsí č ně
mí stostarosta 13000 Kč  měsí č ně

V souladu s ust. § 77 odst. 3 pí sn. a) zákona č . 128/2000 Sb.. o obcí ch (obecní  zří zení ).
v ú č inné m znění  ie navrž eno, ž e při souběhu vÝkonu několika funkcí  se odměna

neuvolněné mu č Ienu zastuDitelstva obce poskytne pouze za vÝkon funkce. za ní ž  podle

rozhodnutí  zastupitelstva nálež í  neiwš š í  odměna.

Odměna ie navrž ena od 01.01.2020 a v pří padě náhradní ka ode dne slož ení  slibu.
v pří padě budoucí ch změn v obsazení  iednotli."ých neuvolněných funkcí  bude odměna

nálež et ode dne zvolení  do té to funkce.
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Pro: 8 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito" MUDr. Jozcl Chmelo. Ing. Tornáš  .Ialů vka, Ing. Yveta
Kovalč í kor,á. Ing. Miloslal, Kunát. Petr Mácha. MUDr. Jana Palič ková. Ing. Jaroslav Tyš er.)
Proti:  3 hlasy (Ing. Jiří  l\ 4ácha. Mgr..Iakub Č rniel. Marck Č miel)
Zdrž el se:3 hlasy (Ing. Renáta Václavková Ph.D.. Lenka Zborovská. Ing. Marek Folta)
schváleno

l7. Návrh odměnv starostce obce

Mgr. Jakub Č miel se zeptal, zda na tuto odměnu jsou pení ze v rozpoč tll obce a zda nč kdy
obdobnou odměnu dostal pan Zezulka. Ocenil práci Ing. Yvety Kovalč í kové  pro obec,

odpracovala si j i, aleje k diskuzi ta výš e.

Paní  Naděž da Š lachtová odpověděla, ž e prostředky byly nal"ýš eny do rozpoč tu 2020.

Paní  Hana Plač ková odpol.ěděla. ž e tento institut dří ve v zákonč  nebyl. Navrhovaná odměna

t\ .oři třetinu maximální  mož né  výš e odměny.

Hlasování :  Zastupitclstvo obce Krmelí n schvaluie odměnu starostce obce ve výš i 30 000.-

Kč
Pro: 9 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, MUDr. Jozef Chmelo, Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Miloslav
Kunát, Petr Mácha, MUDr. .lana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Ing. Renáta Václavková Ph.D.,

Lenka Zborovská,)

Proti:  0 hlasů
Zdňel se:5 hlasů  (lng. Jiří  Mácha, Mgr. Jakub Č miel, Marek Cmiel, Ing. Marek Folta, Ing.
Yveta Kovalč í ková)
schváleno

18. Návrh rozpoč tu obce Krmelí n na rok 2020

Mgr. Jakub Č miel konstatovat, ž e je s rozpoč tem spokojen, ale upozomil, ž e by bylo dobré

nal,ii,š it finanč ní  č ástku na senátní  volby (druhé  kolo). Dále podal pozměňují cí  návrh navýš it
č ástku na 20 000 Kč  na rezerr,u na kizové  opatření  a následné  souč ty.

Pozměňují cí  návrh byl zapracován spolu s návrlrem finanč ní ho výboru.

Pan Mgr. Jakub Č miel se dále zeptal na paragraf3399 polož ku 5169. Jsou zde obsaž eny kulturni
akce, je znám roz,pis č ástky mezi ně, mů ž e být rozeslán?

Paní  starosta Ing. Yveta Kovalč í ková ho slí bila rozeslat.

Lenka Zborovská vznesla dotaz, do jaké  mí ry je dů lež itý chodní k na ulicí ch Světlovská a

Benátská. Mí sto chodní ků  by byly vhodnějš í  mač ky ke zpomaleni rychlosti na těchto

komunikací ch.

Starostka obce odpověděla, ž e pro bezpeč nost chodců  a hlavně dětí , je plánované  propojení

vš ech chodní ků  v obci. Projektová dokumentace bude připravena a rea] izováni chodní ků  bude
po etapách. Znač ky nic nelyřeš í . Přesvědč ili jsme se o tom při qistavbě kruhové ho objezdu.

Ridič i dopravní  znač ení  nedodrž ují  a dokud nebudou lyřeš ena j iná opatření , tak zpomalovací
znač ky nepomohou.

Ing. Jiři Mácha se dotázal, jaká je skuteč nost plnění  v letoš ní m rozpoč tu a které  akce ješ tě do

konce roku budou podpořeny dotací .

uvedla, ž e se j i nelí bí , ž e není  známa skuteč nost stávajicí ho rozpoč tu
k 3 1, 12.20 1 9. Zda bude ryrovnaný nebo schodkový.
Ing. Jiří  Mácha pož adoval, aby kaž dý návrh na noqý, roč ní  rozpoč et předlož ený k projednání

zastupitelstvu obce, byl vž dy doplňován o "Oč ekávanou skuteč nost probí hají ciho roku k
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31.12.". Stač í  porovnat celkové  předpokládané  přijmy a rrydaje, bez detailu na.| ednotlivé  ú č ty.

Jedná se o odbonrý odhad zodpovědné ho pracovní ka OÚ. vyplývají cí  z jeho znalosti a

zkuš errosti a spolupráce s radou obce.

Staí ostka Ing. Yvela Kova]č í ková odpověděla, ž e doposud neví mc, zda do konce roku dorazí
na ú č et obce dotaoe za kanalizaci a komposté ry. což  č ini 7,8 rnil Kč . Oč ekávají  se finance ze

státní ho rozpoč tu a také  budemc ješ tě platit větš í  č ástky za veře.iné  osvětlení  a š kolní  hřiš tě. Je

tedy obtí ž né  urč it, jaký bude oč ekávaný r,] sledek k 31 . 12.20l 9. Oč ekáváme spí š e r,yrovnaný

rozpoč et

H| asování :  Zastunitelstvo obce Krmelí n schva| uie rozpoč et obce Krmelí n na rok 2020

vč etně pozměňuií cich návrhů
Pro: 13 hlasů  (Mgr, Kateřina Bonilo, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Petr Máclra, MUDr. Jana
Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Rerráta Václavková
Ph.D.)
Proti:  1 hlas (Ing. Jiří  Mácha)
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

l9, Návrh střednědobé ho vÝhledu rozpoč tu na rok 2021 - 2022

H| asování :  zastunite| stvo obce I (rmelí n schvaluie střednědobÝ výh| edu rozpoč tu na rok
2021 _2022

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito. Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,
MUDr, Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, LenJ< ,a Zborovská, lng. Marek Folta, Ing. Renáta
Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
SchváIeno

20. Rozpoč tovó opatření  č . l7l20l9

Paní  Naděž da Š lachtová semámila pří tomné  s tí mto bodem. Doš lo ke sní ž ení  č ástek na akce,

které  se neuskuteěnily, daně z pří jmů  prár.nických osob za naš i obec na přání  rady.

Pan Mgr. Jakub Č miel pož Áda|  o struč né  odů vodnění , když jde o přání  rady.

Mí stostarosta Petr Mácha odpověděl, ž e rada chtěla přesnějš í  rozpoč et, aby tam nebyl tak

lrysoký schodek.

Hlasování :  Zastunitelstvo obce Krmelí n schvaluie Rozpoč tové  opatřeni č . l7l2019
Pro: 14 htasů  (Mgr. Katefina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiň Mácha, Petr Mácha,
MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta

Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el sc: 0 hlasů
schváleno
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21. Poskytování  návratných finanč ní ch vÝrromoci na přcfinancováni lÝměnu kotlů  na

rrevná paliva v rámci programu ..Kotlikovó dotace v Moravskoslezské m kraii - třetí
výzva"

Paní  starostka Ing. Yveta Kovalč í ková k tonruto bodu uvedla. ž ejde pouze o posunutí  termí n

k podávání  ž ádostí  do 31.12.2020

HIasování :  zastupitelstvo obce I (rme| in schvaIuic poskytování  návratnÝch í inanč ní ch
výnomoci na rrřefinancování  výměnu kotlů  na Devná rraliva v rámci programu

é  dotace v Moravskoslezské m kraii -
Pro: l4 hlasů  (Mgr. Katei,ina Bonito" Mgr. Jakr"rb Marek Č miei, MUDr. Jozef Chnrelo.
Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková_ Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,
MUDr. Jana Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta, Ing. Renáta
Václavková Ph.D.)
Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schválcno

22. Návrh dodatku č .2 ke smlouvě č . 12132591 na poskytnutí  rrodpory ze Státní ho fondu
ž ivotní ho prostředí  č R v rámci orrerač ní ho nrogramu ž ivotné ho prostřcdí

rrrogramu ž ivotné ho prostředí

Pro: 14 hlasů  (Mgr. Kateřina Bonito, Mgr. Jakub Č miel, Marek Č miel, MUDr. Jozef Chmelo,

Ing. Tomáš  Jalů vka, Ing. Yveta Kovalč í ková, Ing. Miloslav Kunát, Ing. Jiří  Mácha, Petr Mácha,

MUDr. Jarra Palič ková, Ing. Jaroslav Tyš er, Lenka Zborovská, Ing. Marek Folta. Ing. Renáta

Václavková Ph.D.)

Proti:  0 hlasů
Zdrž el se: 0 hlasů
schváleno

23. Proiednání  nodnětu paní  Alice Grutmanové

Paní  Alice Grutrnanová je vlastní kem pozemku pod mí stní  komunikací , která je ve vlastnictví
obce Krmelí n. Z tohoto dů vodu ž ádá o směnu pozemku s obci Krmelí n. Rada obce seznámila

pří tomné  s altemativní m návrhem řeš ení .

Zastupitelswo obce vzalo skuteč nosti k tomuto bodu na vědomí .

24. Diskuze

Ing. Renáta Václavková Ph.D. - navrhla \ ytvořit sdí | ený prostor pro zastupitele.

Petr Mácha finanč ní  naroky na udrž ování  j  sou velmi lysoké . Zj istí me, j  aké  j  sou j  iné  levněj š í

mož nosti.

Ing. Renáta Václavková Ph.D. - v roce 2020 skonč í  akč ní  období  strategické  komise aje třeba

se zamyslet nad dalš í m postupem. Setkání  strategické  komise bude 28.5.2020 v l7:00 hod.

Mgr. Jakub Č miel - nawhl zredukovat poč et č lenů  strategické  komise dle aktivity a bylo by

vhodné  zvolit předsedu. Dále se zeptal, jak se lyvinula situace kolem pozemků  ŘSD na
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Cigánce, o které  má obec zájern, Na zár,ěr popřál vš em krásné  svátky, hodně š těstí  a ú spěchů

v nové m roce.

Ing. Yveta Kovalč ftová - neumí m teď na tento dotaz odpovědět, něco ale přiš lo.
MUDr. Jana Palič ková - na Krmelí nské m kopci u radioamaté rů  jsou nalaž ené  dráty a č asto
tan-l docház-i k nebez,peěným ú raz-um. Bylo by vhodné  tuto situaci vyřeš it.

- pochválila zastupitele za věcné  jednání  na zastupitelstveclr obce
Krmelí n a vedeni obce za aktivní  pi,í stup ve zvelebování  obce Knnelí n. Popřála vš em hezké

Vánoce, krásný advent a zdraví .

Ing. Yveta Kovalč í ková - také  se připoji| a k přáni a poděkovala zastupitelů m za kus odvedené

práce. Poděkovala pracovní ků m obecní ho ú řadu za obětavou práci. Popřála krásné  vánoč ní

svátky a mnoho zdraví .

MUDr. Jozef Chmelo - poděkoval starostce obce Ing. Yvetě Kovalč í kové  za odvedou práci.

23. L,lver

8. zasedání  zastupitelstva obce ukonč ila starostka obce Ing. Yveta Kovalč í ková v ] 9:10 hodin.

Poděkovala zastupitelů m i obč anů m za ú č ast a popřála krásné  a klidné  vánoč ní  svátky.

Zápis byl vyhottlyen dne ]  2. prosince 20]9
Zapi,sovatel -, Ludnt ila Havránková

Ověřoyatelé :  Mgr. Jakub Č miel

datun,t

Ing. Miloslav Kunát

datunl

Ing. Yvcta Kovalč í ková
starostka obce

Petr Mácha
mistostarosta obce
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