
Výpis ze  zápisu
z 27. jednání rady obce, konaného dne 30.11.2015

Přítomni: Ing. Václav Zezulka, Ing. Marek Folta, p. Petr Šperlín, Ing. Miloslav Kunát, p. Zdeněk Šindel
Omluveni:

1.Rada obce bere na vědomí:

1/27-  Kontrolu úkolů a usnesení z 26. jednání rady obce:
        - bod 21/67 – žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

        
        - bod 20/15 – dotazník  hodnocení spokojenosti a seznam připravovaných projektů pro MAS 
          Pobeskydí   (402) – úkol trvá        

       - bod 21/26 – žádost firmy Hrat Třinec o kompletaci podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce 
         „Hasičská zbrojnice v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken a vstupu“ do 21.1.2016, poté zaslat
          na Státní fond životního prostředí – úkol trvá

2/27 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o dalším postupu při uzavírání smlouvy
           o výpůjčce dopravního automobilu pro JPO v souvislostí s přidělením VIN kódu k vozidlu  (998)

3/27 – posouzení trnovníku akátu rostoucího na pozemku parc.  č. xxx/x v k.ú. Krmelín (J. H.) Agenturou 
           ochrany přírody a krajiny ČR, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava-Přívoz   (1003)

4/27 – Oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 
           Ostrava-Mariánské Hory o odkalování vodovodního přivaděče DN 1600  Podhradí - Bílov –
           Krmelín, Bělá – ve dnech 14.-17.12.2015  (Krmelín 17.12.2015)            (1024)

5/27 – Oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 
           Ostrava – Mariánské Hory o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2016
           Vodné – 40,70Kč/m3 vč. 15% DPH
           Stočné – 37,18Kč/m3 vč. 15% DPH

6/27 – Dotaz Moravskoslezského kraje, náměstka hejtmana k případným požadavkům církví
            a náboženských společenství v rámci církevních restitucí     (1008)

7/27 – Informaci Probační a mediační služby, Střediska Frýdek-Místek o postupu výkonu trestu 
           odsouzeného M. N. – 270 hodin obecně prospěšných prací



2. Rada obce  schvaluje:

8/27 – Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN uzavřenou mezi obchodníkem
           Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ24128376, DIČ CZ241288376
           a obcí Krmelín, zahájení dodávky 1.1.2016, 00:00hod.    (1010)

9/27 – Záměr obce pronajmout reklamní plochy na vnější stěně autobusové zastávky Krmelín – Světlov
           ve směru Stará Ves nad Ondřejnicí    (1035)

10/27 – Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava –
             půjčitelem a obcí Krmelín – vypůjčitelem, půjčitel bude výlučným vlastníkem 1ks dopravního 
             automobilu pro jednotku požární ochrany v hodnotě 3 843 020,50Kč včetně DPH s číslem 
             karosérie VIN WDB906655 1P219073 – jeho bezplatné dočasné užívání vypůjčitelem po dobu
             5 let.        (1036)

11/27 – Smlouvu o dílo uzavřenou mezi M. M. a obcí Krmelín na zajištění zimní údržby místních 
              komunikací – plužení traktorem Zetor 720,-Kč/hod.  Posypový  vůz 480,-Kč/hod bez posypového
              materiálu, cena strusky 360,-Kč/t, s platností od 1.12.2015 do 29.2.2016, v tomto období uhradí 
              objednatel zhotoviteli částku 400,-Kč/den vč. DPH za pronájem prostoru, nakládání, manipulaci
              a likvidaci posypového materiálu.

12/27 – Záměr obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu „Krmelín, Obec, 
             ČS – přípojka NNk – podzemní kabelové vedení NN 0,4kV a pojistkový pilíř v pozemku
             parc. č. 1589/2 v k.ú. Nová Bělá, číslo stavby IP-12-8010650/3 a v pozemku parc. č. 1012/4 
             v k.ú. Krmelín, číslo stavby IP-12-8010650/1    (1041, 1042)

13/27 – Úhradu za nakládání s odpadem, podobným komunálnímu odpadu u subjektů oprávněných 
              k podnikání pro období od 1.10.2015 (úhrada je stanovena bez DPH) ve stejné výši jako v období 
              1.10.2014 – 30.9.2015

14/27 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8016606/2 „Krmelín, Lomozník 
             příp. kNN“ uzavřenou mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV –
             Podmokly, 405 02 Děčín – uložení zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 326/5      (892)

15/27 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8014960/1 „Krmelín, LH Store s.r.o. 
             příp. kNN“ uzavřenou mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-
             Podmokly, 405 02 Děčín – uložení zemního kabelu NN v pozemku parc. č. 1048/5 
             za jednorázovou náhradu 1 210,-Kč vč. DPH     (826)

16/27 – dohodu o provedení práce uzavřenou mezi obcí a p. Z. H. na úklid sněhu z prostranství veřejných 
             chodníků v obci – 1 odklizený okruh za 1 250,-Kč



17/27 – Zapojení ZŠ a MŠ do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve spolupráci obvodu ORP 
             Frýdek-Místek a tím s možností pro čerpání dotací z IROP     (993)

18/27 – Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu uzavřenou mezi obcí –stavebníkem 
             a těmito vlastníky pozemků:
            
             jméno, příjmení                               LV                                         parc. č.
             P. aj. J. xxx xxx, xxx
             L. B. xx  xxx
             M. M. xxx  xxx/x
             P. Š. xxx xxx/xx, xxx/xx
             L. M. xxx xxx/x, xxxx
             E. R. xxx  xxx/xx
             obec Krmelín 1  415/2, 306/3
             J. J.  xxx xxx/xx
             P. S., Y. Š. xxx xxx/x
             E. B., L. L. xxx xxxx/x
             D. L., R. L. xxxx  xxxxx

19/27 – Dohodu o postoupení smlouvy o dílo ze dne 4.4.2011 uzavřenou mezi postoupenou stranou obcí 
             Krmelín, postupitelem Lineplan s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
             IČ62255860 a postupníkem – Steelmag spol. s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava – Mariánské 
             Hory, IČ25378309 – postoupení smlouvy o dílo ze dne 4.4.2011, dodatku č. 1 ze dne 28.6.2011
             a dodatku č. 2 ze dne 5.8.2014 na akci „Chodník – ul. Proskovická“ – zpracování projektové 
            dokumentace pro DÚR a DPS

20/27 – Dohodu o postoupení smlouvy o dílo ze dne 4.4.2011 uzavřenou mezi postoupenou stranou – obcí
             Krmelín, postupitelem – Lineplan s.r.o., 28.října 168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
             IČ62255860 a postupníkem – Steelmag spol. s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava – Mariánské 
             Hory, IČ25378309 – postoupení smlouvy o dílo ze dne 4.4.2011 na akci „Chodník – ul. 
             Paskovská – zpracování projektové dokumentace pro DÚR, DPS a DPS

21/27 – Příspěvek ve výši 1 500,-Kč na účast ve futsalovém halovém turnaji pořádaném dne 5.12.2015 
             v Brušperku v rámci SMOPO

22/27 – Návrh rozpočtu obce na rok 2016

23/27 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství ev. č. 1/2013/299/1 ze dne 
             11.6.2013 uzavřené mezi obcí a Ing. Jiřím Turoněm, Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město, 
             IČO 47173548, DIČ CZ6402090277 – poradenství při zpracování kontrolního hlášení k DPH 
             zpracovávaného každý měsíc v ceně 500,-Kč bez DPH za jedno kontrolní hlášení

3. Rada obce  ukládá:

24/27 – Svolat jednání zastupitelstva obce dne 22.12.2015 od 16 hod. v I. patře salonku Obecního domu

25/27 – Příští jednání rady obce dne 14.12.2015 od 17 hod.




