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Zápis
z 24. schů ze radv obce, konané ho dne 26. 8. 2019

Pří tomni:  lng. Yveta Kovalč ftová, lng. Miloslav Kunát, MUDr. Jozef Chmelo, lng. Tomáš  Jalů vka

omluveni:  Petr Mácha

Ho5té :

Předsedají cí :  lnB, Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00 hod

č as ukonč ení  schů ze: 17:20 hod

Rada obce schvaluje přednesený program dneš ní  schů ze rady obcé . Program je totož ný s projednávanými

body.

Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí l

7/L/24 Kontrolu ú kolů  z jednání  rady obce:

o bod21/67

o bod 4/3/ t2

o bod 1/3/13

o bod 1,/4/23

Žádost Státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho
vyhodnocení  akce ,,Krmelí n - bezbarié rowl, chodní k" - ú kol trvá

Připravit podklady (oslovit firmy) - pro ,,oprava plotu v ProvozovnáchT trvá

Svolat jednání  SmVak & obec & policie - řeš ení  problematiky ul, Vodárenská - trvá

Zaslat ž ádost o sepsaní  a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  darovací ,,Chodní k-ulice

Paskovská, Krmelí n" Správě silnic MSK-FM, Horymí rova 2287 ,738 oLFrÝdek-Mí stek č  j .

730/2019 - splněno
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1,h/24 Reklamaci vyú č tování za sdruž erlé  služ by dodávky elektřiny ve ZS nájemce 

2| 1/24 Žádost o poskytnutí  informace podle Z 106/1999 Sb. o firmách Do,mistav cZ a.s,, a DoMlsTAV HK

s r.o., předsedovi Spolku pro odhalování  a medializaci korupce - UPLACENl.CZ panu B.A.Mikovi

Pánu, Dr.h.c., č . j . 771,12019

3ltl24 Výsledek hospodaření ZŠ  T.G. Masaryka Krmelí n, pří spěvkové  organizace k 30. 6. 2019 č . j .

747l2oí 9

4/7lZ4 Výsledek hospodaření  MŠ  Krmelí n, pří spěvkové  organizace k 30. 6. ZO!9 č . j , 75O| 2OL9

5h/24 Žádost obce Magistrátu městá FÝdku-Mí stku, odbor ž ivotní ho prostředí  povolení  změny stavby
před dokonč ení m - Kanalizace Krmelí n ll. etapa u so 03 - Lokalita světlov

6/ !/24 Nabí dku na dodávku plynu od MND a.s., se sí dlem Hodoní n, Úprkova 8o7/6, PsČ  595 01, Č eská

republika, lČ :  28483006

7 h/24 Zápis z KD stavby a KD BoZP č . 4 a č . 5 ,,Rekonstrukce propustku přes mí stní  potok V obci Krmelí n,

ul. Na Nouý svět"

8/ tl?4 ZáVazné  stanovisko orgánu ú zemní ho plánování  Magistrátu města Frýdek-Mí stek, Radnič ní  1148,

738 01 Fní dek-Mí stek ke stavbě ,,chodní k - ul. Paskovská, Krmelí n, l. etapa" č j. 772/2019

9/U24 Smlouvu o dodávce vody z vodovodu W č . 5293/19/1 u SmVaK Ostrava a.s., 28. ří jna r235h69,
Mariánské  Hory 709 00 Ostrava pro odběrné  mí sto Krmelí n, Zahradnická 375 č .j.775l2OL9

70/7/24 Územní  rozhodnutí  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk

výrok vydaný na ž ádost Č Ez Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 4o5 02 Děč í n lV-Podmokly, lČ

24729035, rozhodnutí  o umí stění  stavby ,,Krmé lí n 8120068010 přelož ka NN" č .j. 773l2ot9

!7/ tl24 lnformač ní  leták Ministerstva vnitra, Generální ho ředitelství  HZS Č R, ,,Bezpeč nostní  desatero" pro

spoluobč any k eliminaci pož árů  v domácnostech č .j,783l2ot9

72/ I /24 Rozhodnutí  Magistrátu města Fnidek-Mí stek, odbor ž ivotní ho prostředí a zemědělství o schVálení

havarijní ho plánu ž adateli firmě KoNSTRUKT| AL s- r. o. č .1.778| 2ot9

13/u24 oznámení  Magistrátu města Fnidek-Mí stek, odbor dopravy a silnič ní ho hospodářsŤ VL o náVrhu

stanovení  mí stní  ú pravy provozu na pozemní ch komunikací ch na silnici ll/ 486 a lll/ 4841 ul.

Bruš perská, ul, Paskovská a ul. Kostelní  č . j . 774lZO19

2. Rada obce schvaluje:

1/2/24 Darovací  smlouvu o poskytnutí  finanč ní ho transferu z rozpoč tu obce  pro

organizování  a realizaci Jarmarku řemesel obce Krmelí n.

2/2/24 Navýš ení  daru pro pro organizování  a realizaci Jarmarku řemesel obce

Krmelí n ze 4 000 Kč  na 5 000 Kč

3/2124 Rozpoč tové  opatření  č . 12
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412/24 Darovací  smlouvu o poskytnutí  finanč ní ho transferu z rozpoč tu obce ZO Č SCH v Krmetí ně na

propagač ní  předměty č .j. 806/2019

3. Rada obce souhlasí

l/ 3l24 S č ásteč ným sní ž ení m ú hrady za sdruž ené  služ by dodávky elektřiny ve ZS nájemci é

z dů vodu nutnosti č asté ho vysouš ení  nájemní ch prostor

4. Rada obce ukládá starostce obce:

7/4/24 odpovědět předsedovi Spolku pro odhalování  a medializaci korupce - UPLACEN| .CZ panu

B.A.MikoVi Pánu, Dr.h"c., na ž ádost o poskytnutí  informace podle Z 106/1999 Sb. o firmách

Domistav cZ a.s., a DoMlsTAV HK s r.o. č . j , 77llzot9

Zapsáno dne 26.8.2019

Zapso l :  Yveta Kovalč í ková

lng, Yveta Kovalěí ková

starostka obce


