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Zápis z 101. schůze rady obce dne 10. října 2022

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš jalůvka, Ing. Miloslav Kunát

Omluveni: MUDr. jozef Chmelo

PředsedajÍcÍ: Ing. Yveta Kovalčíková

Čas zahájení schůze: 17.00

Čas ukončenischůze: 19.55

Rada obce schvaluje přednesený program dnešní schůze rady obce. Program je totožný s projednávanými body.
Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/1/101 Informace 739 24 Krmelín k zaslánIžádosti o prošetřeni
situace na úseku silnice Proskovické, kdy u vjezdů do domů se tvoří při deštích kaluže a
znepřÍstupňují přistup k přilehlým chodníkům a vjezdům č.j. OÚKr/726/2022

2/1/101 Žádost Základni organizace Českého svazu včelařů Krmel'n z.s., IČ 66933757 o poskytnut'
dotace z rozpočtu obce Krmelín pro rok 2023 č.j. OÚKr/767/2022

3/1/101 Schválení ŘÍdÍcÍho výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti {ŠOMO) k zařazeni
projektového záměru nVirtuá|nÍrea|ita ve výuce na zák|adnjško|e Krmelín" evidovaném pod
číslem ,,|T|OMO/1.1.1/002/|ROP/03/0144 do programového rámce ,,IROP"

4/1/101 Informaci firmy Profi projekt s.r.o., lČ: 27779319, Collo louky 126, 738 01 Frýdek-Místek o
změně situace u stavby "Krmelín, U Paleska, rekonstrukce NNvk - IE-12-8008070 č.j.
OÚKr/723/2022

5/1/101 Informaci místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí o
možnosti zapojení se do akce s názvem Milostivé léto 11, která probíhá od 1.9.2022 do
30.11.2022 č.j. OÚKr/764/2022

6/1/101 Oznámení Magistrátu města Frýdku-Mistku, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Mistek o zahájeni vodoprávního řIzenI k povolení stavby
vodního díla na pozemku pare. č. v k.ú. Krmelín a povoleni k odběru podzemních vod
na pozemku pare. č. v k.ú. Krmelín č.j. OÚKr/759/2022

vr7/1/101 žádost firmy EMONTAS s.r.o., elektromontážnI práce, Jirásková 1273/7A, 779 00 Olomouc
o přípravu smlouvy a uzavření budoucísrdouvy o zřÍzenívěcného břemene - služebnosti ke
stavbě ,,Krmelín FM 6677 Světlov, DTS (IE-12-8008095) č.j. OÚkr/756/ 2022

8/1/101 Veřejnou vyhlášku Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničnIho
hospodářství, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Mistek ke stanovení přechodné úpravy provozu
na mÍstnÍ komunikaci ul. Školní, ul. Na Rybníčku a úl. Lučníz důvodů prováděnívýkopových
prací za účelem vyhledáni chráničky č.j. OÚKr/745/2022
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9/1/101 Informaci Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
k ověřeni pasportu stavby ,,Zahradní domek" na pozemku parč. č. k.ú. Krmelín, dle
geometrického pIánu č. 1887-73/2022 ze dne 25.07.2022 č. 08/2022 č.j. OÚKr/739/2022

10/1/101 Oznámeni firmy ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské
MeziřÍčÍ o vstupu na pozemek pro stavbu č. IE-12-8008117 ,,Krmelín, Světlov, rekonstrukce
NNV". V souvislosti s touto stavbou bude nutný vstup na pozemky pare. č.

,
č.j. OÚKr/727/2022

11/1/101 Souhlas Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
s užívánkn stavby ,,Krmelín č. parč. NNk" v pozemcích pare. č. k.ú.
Krmelín, obec Krmelín č.j. OÚKr/729/2022

12/1/101 Rozhodnutí Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
společné povolení na stavbu ,,Rozšíření skladu klempířské dílny, Krmelín p.č. ulice

na pozemku p.č. k.ú. Krmelín, obec Krmelín č.j. OÚKr/768/2022

13/1/101 Plnou moc pana 739 24 Krmelín udělenou panu Milanu
720 00 Ostrava - Hrabová opravňujÍcÍho k zastupováni,

jednání, činění právních úkonů včetně vzdáni se práva odvolání, vydávání a přijhmání listin
apod., a to ve všech správních úkonech, v celých správních řízeních ve věci uzavřenIsMouvy
o služebnosti - věcného břemene vedeni a správy splaškové kanalizace ve prospěch obce
Krmelín vůči všem dotčeným pozemkům zmocnitele v k.ú. Krmelín č.j. OÚKr/684/2022

14/1/101 Oznámení Ministerstva vnitra České republiky, Odboru všeobecné správy Ministerstva
vnitra k vydáničástky 5/2022 Věstníků vlády pro orgány krajů a orgányobcidne 4. října 2022
č.j. OÚKr/760/2022

15/1/101 Oznámenífirmy EKOLAMP s.r.o., lČ: 27248801, náměstILP.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
o změně ve Smlouvě o zřízeníSM a další novinky č.j. OÚKr/732/2022

2. Rada obce schvaluje:

1/2/101 Souhlasné stanovisko se Smlouvou o zřízenÍ věcného břemene - služebnosti číslo lV-12-
8021725/01 ke stavbě ,,Krmelín, č. pare. NNv, NNk lV12-8021725 č.j.
OÚKr/766/2022

2/2/101 Souhlasné stanovisko uzavřít Smlouvu o zřIzenI věcného břemene-služebnosti lP-12-
8029097/1, Krmelín, č. parč. N Nv, NNk mezi obci Krmelín, IČ: 00296848, Kostelní
70, 739 24 Krmelín a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín lV-
Podmokly č.j. OÚKr/733/2022
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3/2/101 Souhlasné stanovisko s prodlouženhn platnosti vyjádřeni ze dne 20.10.2020 ,,Stavba
vodovodní přípojky k salaši č.j. OÚKr/734/2022

4/2/101 Obec jako vlastník mIstních komunikací úl. Školní pozemek parč. č. a úl. Na Rybníčku
pozemek parč. vše k. ú. Krmelín, souhlasí s jejich zvláštním užíváním - provedeni
výkopových pracíza účelem uloženI komunikačního kabelu dle žádosti fý VEGACOM a. s., se sídlem
Novodvorská 101/14, 142 00 Praha, lČ 25788680, ze dne 04.10.2022 čj. OÚKr/748/2022

5/2/101 Rozpočtové opatření č. 10 viz. příloha

Zapsáno dne 10.10.2022
Zapsal: Petr Mácha

OBEC KRMELÍN -3-
Kostelní 70

739 24 Krme|in00296848 DIČ: CZ0029684R

Ing. Yveta Kovalči ová

starostka obce

P Mácha

/ynstostarosta obce


