
Výpis ze zápisu
z 28. jednání rady obce, konaného dne 14.12.2015

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/28-  Kontrolu úkolů a usnesení z 27. 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

        - bod 24/27 – svolat jednání zastupitelstva obce dne 22.12.2015 od 16 hod. v I. patře salonku 
          Obecního domu – úkol trvá

2/28 – Vyjádření ing. arch. Ludmily Konečné k problematice velkoplošné neónové reklamy na pozemku
            p. Horymíra Šindlera – stížnost Ing. Jarolímové   (1084)

3/28 – Pozvání na jednání k projektu stavby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území 
           správního obvodu  ORP Frýdek-Místek – V Třanovicích 14.1.2016 od 9:30hod.   (1075)

4/28 – Informace hejtmana Moravskoslezského kraje o poskytnutí 100% způsobilých výdajů na pořízení 
           dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany (projekt reg. Č. CZ1.10/1.4.00/05.01822)
           (1082)

5/28 – V souvislosti s ukončením projednávání změny č. 4 Územního plánu obce Krmelín vrácena
           A. B. částka 21 662,-Kč, T. P. částka 10 831,-Kč a B. P. zaslána na účet čís. xxxxxxxxx/xxxx
           částka 10 832.-Kč

2. Rada obce  schvaluje:

6/28 – Žádost MUDr. Vladimíry Dieneltové o souhlas s využíváním stávajících prostor pronajatých 
           v budově Zdravotního střediska pro ordinaci Praktického lékaře pro děti a dorost po změně fyzické 
           osoby na právnickou MUDr. Dieneltová, s.r.o. od 1.4.2016      (1080)

7/28 – Dodatek č.1 ke smlouvě o poradenské činnosti č. 2015013 uzavřená mezi obcí a firmou INNOVA
           Int. s.r.o., Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava – doplnění článkem VI. Smluvní pokuty, odst. 6 –
           uhrazení 100%  z odměny Flat Fee při nepředložení potřebných podkladů k podání žádosti o dotaci  
           (1081)

8/28 – Dodatek č. 3 – Smlouva o dílo č. zhotovitele 031-11 „Krmelín – chodník – ul. Proskovická“ –
           V. Doba plnění, 1. předání projektové dokumentace DSP včetně projednání do 14 dnů od podpisu 
           dodavatelem – obec a firma Steelmag s.r.o.



9/28 – Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo č. zhotovitele 032-11 „ Krmelín – chodník – ul. Paskovská“ – V.
           Doba plnění:

           DUR koncept pro projednání do 29.2.2016 DUR čistopis do 14 dnů po obdržení 
                    posledního stanoviska

           DSP koncept pro projednání do 30 dnů po vydání územního rozhodnutí

            DSP čistopis do 14 dnů po obdržení posledního stanoviska

10/28 – Pro tisk pohlednic obce vybrána ze 4 nabídek firma Repronis

11/28 – Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva obce - viz. příloha

12/28 – Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí a Domovem pro seniory Ondráš, p.o., Fryčovická 518, 
             Brušperk, IČO 66933722 – darování částky 15 000,-Kč ke krytí provozních nákladů Domova 
             pro seniory v roce 2015

13/28 – Zakoupení fotoaparátu pro potřeby MŠ Krmelín v ceně 4 796,-Kč, typ Nikon Coolpix L 840 
             včetně pouzdra

14/28 – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 303/2003 uzavřený mezi obcí 
             a nájemcem Gastrodrinks, spol. s.r.o., Místecká 358, Paskov, DIČ CZ25387529 – zvýšení 
             nájemného o DPH ve výši 21%, pololetní platba 62 920,-Kč vč. DPH

3. Rada obce  ukládá:

15/28 – Příští jednání rady obce dne 30.12.2015 od 17 hod.




