
Jednání RO: 16.00 – 18.56 

 Z á p i s 

z 13. jednání rady obce, konaného dne 8. 4. 2019 

 

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, Petr Mácha, MUDr. Jozef Chmelo 

Omluveni:  

Předsedající: Ing. Yveta Kovalčíková 

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

1. Rada obce bere na vědomí: 

1/1/13 Kontrolu úkolů z jednání rady obce:  
         

bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného 

        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá 

bod 1/3/12 Požádat o prodloužení termínu k odstranění nedostatků Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor 

životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek o přerušení řízení z důvodu 

odstranění nedostatků podání ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z výustí do vod povrchových 

v obci Krmelín č.j. 279/2019 – splněno, prodlouženo do 10.5.2019 

bod 2/3/12     Oslovit projektanta – Zpracování PD (komunikace + osvětlení) - ul. Luční - trvá 

bod 3/3/12     Zpracování PD  - ul. Okrajní – typové řešení  „Solární osvětlení“ - trvá 

bod 4/3/12      Připravit podklady (oslovit firmy) – pro „Oprava plotu v Provozovnách“- trvá 



Jednání RO: 16.00 – 18.56 

2/1/13 Statistiku silničního provozu v obci – silnice II/478 

3/1/13 Zápis z kontrolního dne KD č. 13 konaného dne 21.3. 2019 na stavbě „Kanalizace Krmelín – II. 

Etapa“ čj. 326/2019 

4/1/13 Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu termín 
provádění prací březen – duben 2019 (1 – 2 pracovní dny) č.j. 352/2019 

5/1/13 Informaci Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-

Místek k projektu: Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU) 
č.j. 353/2019 

6/1/13 Informaci Ministerstva zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná 
vyhláška opatření obecné povahy č.j. 344/2019 

7/1/13 Oznámení Ministerstva vnitra České republiky, odbor všeobecné správy, náměstí Hrdinů 
1634/3, 140 21 Praha 4 k vydání částky 2/2019 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí dne 
19.3.2019 č.j. 292/2019 

8/1/13 Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných odpadů v obci Krmelín č.j. 341/2019  

9/1/13 Stížnost občanů bydlících v ulici Okrajní na manželé I č.j. 315/2019 

10/1/13 Problematiku ul. Vodárenské  

11/1/13 Žádost o vybudování (zřízení) přípojky veřejného osvětlení u domu na ul. Na Zátiší 600 č.j. 
309/2019 

2. Rada obce schvaluje: 
1/2/13 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s firmou OSA – 

ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6 čj. 

348/2019 

2/2/13 Záměr obce pronajmout reklamní plochu na autobusové zastávce výjezd z Krmelína „U lesa“ 

3/2/13 Darovací smlouvy pro Domov pro seniory ONDRÁŠ p.o., Fryčovická 518, 739 44 Brušperk na krytí 

provozních nákladů 2 uživatelů, kteří mají adresu trvalého pobytu bydliště v obci Krmelín  č.j. 

357/2019 

4/2/13 Uzavření smlouvy s firmou DIGIS, spol. s r.o., Výstavní  292/13, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava na údržbu a rozvoj GIS v obci Krmelín na rok 2019  čj 325/2019  

5/2/13 Uzavření smlouvy o dílo s firmou ForTest s.r.o., IČ: 26864665 se sídlem ve Studénce, Oderská 401 

č.j. 358/2019 

6/2/13 Nabídku firmy TIZZI k přípravě výběrových řízení (Rekonstrukce propustku Na Nový svět, Školní 

hřiště pro ZŠ v Krmelíně, Hřbitovní zeď s kolumbáriem) – dle cenové nabídky. 
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7/2/13 Smlouvu o dílo „Oprava MK II. Etapa kanalizace v obci Krmelín“ – realizovaného firmou ČAK cz, 
s. r. o. 

 

3. Rada obce ukládá: 
 

1/3/13 Svolat jednání SmVaK & obec & policie – řešení problematiky ul. Vodárenská 

4. Rada obce souhlasí: 
1/4/13 S Žádostí o stanovisko k projektové dokumentaci „Novostavba RD Zátopek na parc. č. 

368/36, k.ú. Krmelín, včetně zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí č.j. 340/2019 

2/4/13 Žádostí o přiznání odměny z Rozvojového programu ÚZ 33076 Mateřské škole Krmelín p.o., 

Kostelní 70, 739 24 Krmelín č.j. 337/2019 

5. Rada obce nesouhlasí: 
1/5/13 S Žádostí o finanční dotace pro sociální službu Slezská diakonie, IČ: 65468562, Na Nivách 7, 

737 01 Český Těšín  č.j. 333/2019 

Zapsáno dne 8.4.2019 

Zapsal: Petr Mácha  

 

Ing. Yveta Kovalčíková                                                                                 Petr Mácha 

        starostka obce                                                                                  místostarosta obce 

 

 

 

 

 

  

 


