
Jednání RO: 17.00 – 19.20 

Z á p i s 

z 18. jednání rady obce, konaného dne 3. 6. 2019 

 

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

Omluveni:  

Hosté: Mgr. Dušan Ignačík 

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: 

1/1/18          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 4/3/12   Připravit podklady (oslovit firmy) – pro „Oprava plotu v Provozovnách“- trvá 

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

 

1/2/18      Žádost společnosti 3ADVOKÁTI, v.o.s., IČ 06799515, Sokolovská třída 936/21, 702 00 Ostrava  
                  o stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby „Nová úrovňová č.j. 532/2019 

 

1/3/18       Žádost společnosti 3ADVOKÁTI, v.o.s., IČ 06799515, Sokolovská třída 936/21, 702 00 Ostrava  
                    o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění    
                    pozdějších předpisů č.j. 532/2019 č.j. 533/2019 

 

1/4/18       Žádost obce Krmelín o prodloužení termínu pro předložení ZVA do 30.06.2019 – Krmelín – 

                    bezbariérový chodník č.j. 508/2019       
 

1/6/18      Žádost obce Krmelín o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl „Kanalizace Krmelín II.  
                 Etapa“ č.j. 536/2019 

1/7/18      Zápis z jednání ze dne 29.5.2019 „Eliminace balastních vod“ 

 

1/8/18       Rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení  
                   správy dopravy a pozemních komunikací, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek  o povolení  
                   uzavírky silnice č. II/486 a silnice č. III/4841 v místě křižovatky v obci Krmelín, katastrální území 
                   Krmelín z důvodu realizace stavby nazvané „Okružní křižovatka na sil. II/486 a III/4841 v obci                     

                   Krmelín č.j. 549/2019 

 

1/9/18      Cenovou nabídku na opravu elektrické instalace ve zdravotním středisku 
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1/10/18  Poptávkové řízení na opravu dvou tříd ZŠ Krmelín  
 

1/11/18 Výběrové řízení na dodavatele kompostérů a štěpkovače v rámci dotace  
              „Předcházení vzniku logicky rozložitelných odpadů v obci Krmelín“ 

 

1/12/18 Nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. více práce na dokončení chodníků v rámci stavby „Silnice 
II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841 

 

 

 

 

2. Rada obce schvaluje: 
1/2/18 Opravu el. instalace v budově ZŠ – osvětlení, dle poptávkového řízení – fa Leoš Lyčka 57 000 Kč 

bez DPH  

2/2/18 Opravu el. instalace v budově Zdravotního střediska dle nabídky fa Leoš Lyčka 52 000 Kč bez 
DPH 

 

3/2/18 Vypovězení smlouvy s firmou CATANIA GROUP s.r.o., IČ 28253591, Bořivojova 35, 130 Praha 3 

k datu 1.7.2019 na výkon funkce pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR. 
 

4/2/18 Cenovou nabídku na opravu střechy v provozovnách, od fa TATAY, č.j. 530/2019 

 

5/2/18 Revokaci bodu číslo 5/3/9 z 9. RO ze dne 11.02.2019  

 

6/2/18 Cenovou nabídku na stavební dozor k akci „Propustek“ Ing. Milan Sauer  

Činnost Množství JC Celkem (týden) 

TDI 3 hod. / týden 800 Kč 2 400 Kč 

KO BOZP 1 hod. / týden 800 Kč 800 Kč 

Plán BOZP 1 ks 5 000 Kč   

 

7/2/18 Dodavatele – firmu SDO Technika s.r.o., IČ 29446619, Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína na dodání kompostérů a štěpkovače dle výběrového řízení na akci „Předcházení vzniku 
logicky rozložitelných odpadů v obci Krmelín“. Cena 1 621 400,-Kč vč. DPH č.j. 612/2019 

 

8/2/18 Závěrečný účet obce za rok 2018 

 

9/2/18 Nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. více práce na dokončení chodníků v rámci stavby 
„Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841 v ceně 370 976,15 Kč vč. DPH 

 

3. Rada obce souhlasí: 
1/3/18 S žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro Základní školu T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková 

organizace, pro pomocnou účetní organizace v roce 2019 č.j. 493/2019  
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2/3/18 S žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro Mateřskou školu Krmelín, příspěvková organizace, 

pro pomocnou účetní organizace v roce 2019 č.j. 492/2019  

 

3/3/18 Souhlasí s deratizaci hlodavců v dotčených lokalitách  

 

4/3/18 S vyhlášením nového Výběrového řízení na akci „Hřbitovní zeď s kolumbáriem“ 

  

4. Rada obce ukládá: 
1/4/18 Zaměřit a ocenit pozemek pro přečerpávací stanicí č. 4 - vlastník pozemku p  

 

2/4/18 Objednat u fa EMPEMONT instalaci systému k odvlhčení sklepních prostor zdravotního střediska 

 

Zapsáno dne 3.6.2019 

Zapsal: Petr Mácha  

 

 

 

 

 

 

Ing. Yveta Kovalčíková                                                                                 Petr Mácha 

        starostka obce                                                                                  místostarosta obce 

 


