
Zápis ze schů ze RO

Zápis
z 26. schů ze radv obce, konané  dne 23.9.2019

Pří tomni:  lng. Yveta Kovalč í ková, Petr Mácha, lng. Miloslav Kunát, MUDr, Jozef Chmelo, lng. Tomáš  Jalů vka

Omluveni:

Hosté : lng. Duš an lgnač ik 16.00 - 16:13

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

č as ukonč ení  schů ze: !8:?6

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

body, Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :
1,11"/26 Kontrolu ú kolů  z schů ze rady obce:

bod 2r/67 - Žádost Státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho

vyhodnocení  akce ,.Krmelí n - bezbarié rový chodní k" - ú kol trvá

bod a/3h2 - Připravit podklady (oslovit firmy) - pro ,,Oprava plotu v Provozovnách'a trvá

bod U3lL3 - Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

bod 1/4/25 - Vystavení  objednávky dle nabí dky fa Swietelsky na opravu a napojení  chodní ků

v rámci stavby,,Silnice l11486 Krmelí n okruž ní  křiž ovatka s lll/ 4841" - splněno
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2/ t/26 lnformace ředitele š koly T.G. Masaryka lng. Duš ana lgnač ika o VŘ - ú č etní

3/7/26 Veřejnou vyhláš ku magistrátu města Frýdku-Mí stku, Radnič ní  1L4a,73807

Frýdek-Mí stek opatření  obecné  povahy stanovení  mí stní  ú pravy provozu

spoč í vají cí  v umí stění  souvislé ho a vodorovné ho dopravní ho znač ení

a dopravní ho zaří zení  na silnici 111486 a llll484L ul. Bruš perská, ul. Paskovská

a ul. Kostelní v obci Krmelí n č j. 848/2019

4lt/26 Veřejnou vyhláš ku Krajské ho rjřadu Moravskoslezské ho kraje, Odbor ž ivotní ho

prostředí  a zemědělství , 28. ří jna 7L7 ,7O2 18 Ostrava - Oznámení  o zahájení

správní ho ří zení  ve věci povolení  výjimky a vydání  souhlasu v souvislosti

s monitoringem rysa ostrovida a medvěda hnědé ho na ú zemí

Moravskoslezské ho kraje č .j. 85U2Ot9

5/L/26 Žádost Č tZ Distribuce, a.s. o zveřejnění  upozornění  k odstranění  a okleš tění

stromoví  a j iných porostů  č .j. 845l2ot9

6hl26 Zápis z KD stavby a KD BozP č . 9 ,,Rekonstrukce propustku přes mí stní  potok

v obci Krmelí n, ul, Na Norný svět" č . j . 854l2OI9

7/7/26 Protokol Finanč ní ho ú řadu pro Moravskoslezský kraj, Na Jí zdárně 3162/3,

709 00 Ostrava o ú stní m jednání  o seznámení  s výsledkem kontrolní ho zjiš tění

podle § 60 zákona č . 280/2009 Sb., daňovri řád, ve znění  pozdějš í ch předpisů

č .J.83I /2OL9

8ltl26 Stí ž nost

na neinformování  o umí stění  autobusové  zastávky na ulici Paskovská

č .i.8z9/2oI9

9hl26 Dohodu mezi Moravskoslezským krajem, 28. ří jna L17,7a218 Ostrava a obcí

Krmelí n, Kostelní  70, 739 24 Krmelí n o narovnání  ke Smlouvě o poskytnutí

dotace z rozpoč tu Moravskoslezské ho kraje evidenč ní  č í slo O449O12016lRRC

č .i.827 / 2019

to/L/26 Žádost Byby Box pro odlož ené  děti - sATlM, lČ  27006891, Pod oborou 88,

104 00 Praha 10 o finanč ní  dar na uýměnu zaří zení  nové ho babyboxu

ve F4Í dku-Mí stku Č ,j. 855/2019

77lt/26 Žádost firmy GANDZAK group s.r.o,, lČ :  03986675, Zahradnická 375,

739 24 Krmelí n o prominutí  nájmu č .j. 853/2019

72lt/26 Pověření  zastupitelstva obce - řeš ení  dopravní ho znač ení  na mí stní ch

komunikací ch
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2. Rada obce schvaluje:
112/26 Dohodu mezi Moravskoslezským krajem,28. ří jna L!7,7O218 Ostrava a obcí

Krmelí n, Kostelní  70, 739 24 Krmelí n o narovnání  ke Smlouvě o poskytnutí

dotace z Moravskoslezské ho kraje evidenč ní  č í slo 04490/2OI6/RRC

č .j.827l2ot9

2/2126 Žádost 

 o č ásteč nou kompenzací  nákladu na energie ve výš i 6 000,-Kč  za nájem

za období  2,25 let v pronajatých obecní ch prostorech ve Zdravotní m středisku,

Zahradní  274,739 24 Krmelí n z dů vodu nutnosti použ í vání  vysouš eč e. č j,777/ZaIg

3. Rada obce souhlasí
t/ 3lZ6 S ž ádostí  o souhlas

se stavbou rodinné ho domu na sousední m pozemku č .j. 8L9/2Ot9

2/3/26 Žádost  o povolení

připojení  sousední  nemovitosti zří zení m sjezdu nebo nájezdu č .j. 82O/2O79

4. Rada obce ukládá starostce obce:
Ll5/26 Odpovědět na stí ž nost n

ohledně neinformování  o umí stění  autobusové  zastávky na ulici Paskovská č .j.

829l20L9

215/26 Dojednání  fakturace dle dohody o narovnání  č .j. 82712019 v termí nu

do 15,12.2019

zapsáno dne 23.9.2079

Zapsal:  Petr Mócha

Q§96 | { :  - llin ,,
okr, Frýdek-Mí steklng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce


