
Z á p i s
z 102. jednání rady obce, konaného dne 01.10.2018

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Petr Jakubek, Evžen Peter, Lenka Zborovská

Rada  obce  schvaluje  přednesený  program  dnešního  jednání  rady  obce.  Program  je  totožný  s
projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/102 – Kontrolu úkolů a usnesení ze 101. jednání rady obce:          

            - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
               vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

            - bod 21/77 – Upravit vnitřní kontrolní systém dle doporučení zápisu o výsledku dílčího 
              přezkoumání hospodaření obce Krmelín Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru 
              podpory korporátního řízení a kontroly (č.j. 1002/2017) – úkol trvá

             - bod 20/99 - Objednat projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 2x, 
               Lyskova 1x) – úkol trvá

2/102 – oznámení MUDr. VD, Fryčovická 206, 739 44 Brušperk o ukončení provozu „Ordinace pro
děti a dorost“ v Krmelíně z důvodu neefektivnosti provozu ordinace pro děti a dorost
v Krmelíně k datu 1.1.2019. (1140/2018)

3/102 – oznámení PZT spol. s.r.o., IČ60774738, Školní 118, 739 24 Krmelín o ukončení pronájmu
               garáže na ul. Zahradnická č. p. 375 (1130/2018)

4/102 – Dohodu mezi Obcí Krmelín a LS, Na Nový svět 59, 739 24 Krmelín ke zpřístupnění pozemku
parc. č. 193/6 a zpevněné části pozemku parc. č. 1261/1 vlastníkem pro potřeby zajištění
dopravní obsluhy osobními automobily a vozidly integrovaného záchranného systému
po dobu výstavby rekonstrukce propustku ulice Na Nový svět. (1118/2018)

5/102 – oznámení Jarmily Uvírtové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení 
               dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ (1123/2018)

6/102 – oznámení Jarmily Uvírtové, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení 
              dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ (1124/2018)

7/102 – sdělení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní 
              odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Brušperk, Policejní 195, 739 44 Brušperk k žádosti
              obce Krmelín týkající se problémů lokality Krmelínského kopce v okolí místního Vodojemu 
              (1124/2018)

8/102 – oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem
               28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory o odkalování přivaděče pitné vody 



               ND 1600 Podhradí – Bílov – Krmelín, Bělá 23.10.2018 (1147/2018)

9/102 – Nabídky na realizaci projektu Modernizace vytápění ve zdravotním středisku obce Krmelín:
o Jaromír Nováček – cena bez DPH 117 287,90 Kč
o nabídka nedodána
o nabídka nedodána

2. Rada obce schvaluje:

10/102 – kladné stanovisko k žádosti pana RJ a paní MJ v zastoupení panem JC o vyjádření obecního
   úřadu v Krmelíně ke stavbě vodovodní přípojky přes parcelu ve vlastnictví obce č. 325/1.
   (1146/2018)

11/102 – žádost MŠ Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín o poskytnutí zálohy 
                 na dotaci na realizaci projektu „Školní asistent – personální podpora MŠ“ a „Projektový 
                 den“ ve výši 121 464,- Kč pro MŠ Krmelín (1136/2018)

12/102 – žádost paní AR, Brušperská 91, 739 24 Krmelín o pronájem sálu v hasičském domě dne
   03.11.2018 od 16:00 hod. (1141/2018)

13/102 – žádost pana LS o vyjádření k oznámení záměru a souhlas vlastníka sousedního pozemku – 
   rada trvá na zajištění průjezdu integrovaného záchranného systému (1073/2018)

14/102 – nabídku Jaromíra Nováčka, IČ 40275779, V Úvoze 280/19, 724 00 Proskovice k realizaci 
                „Modernizace zdroje vytápění ve zdravotním středisku obce Krmelín“ (1129/2018)

15/102 – Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. JCh

16/102 – Vzor smlouvy o nájmu urnového místa a smlouvy o nájmu hrobového místa

17/102 – Smlouvu o zajištění hudební produkce s agenturou Jaroslava Hromadová na Slavnost ke
   stému výročí vzniku Československa – vystoupení skupiny READY KIRKEN v celkové ceně
   45 500,- Kč

18/102 – cenu propagačních ponožek obce Krmelín na 30,- Kč za pár

19/102 – Harmonogram oslav 100 let republiky

3. Rada obce ukládá

20/102 – příští jednání rady obce dne 15.10.2018 od 17 hod.

21/102 – Zadat inzerát poptávající lékaře pediatra


