
Z á p i s
z 29. jednání rady obce, konaného dne 30.12.2015

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/29-  Kontrolu úkolů a usnesení z 28. 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 – splněno

2/29 – Informace Českého červeného kříže o 40 bezpříspěvkových odběrech krve a udělení nejvyšší zlaté 
           medaile prof. MUDr. J. Janského paní D. R., Krmelín            (1100)

3/29 – Informace Českého červeného kříže o 80 bezpříspěvkových odběrech krve s udělením Zlatého 
           kříže III. třídy panu P. P., Krmelín        (1101)

4/29 – Uložení 10 mil. Kč s šestiměsíční výpovědní lhůtou na spořící účet u Moravského peněžního 
            ústavu

5/29 – Pozvánka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
           na poradu o výkonu přenesené působnosti na úsecích životního prostředí a zemědělství 21.1.2016 
           od 9 hod. – ul. Zelená 2824/40A, Ostrava – účast nahlásit do 8.1.2016     (1096)

6/29 - Informace Českého červeného kříže o 120 bezpříspěvkových odběrech krve s udělením Zlatého 
           kříže II. třídy panu R. A., Krmelín             (1099)

2. Rada obce  schvaluje:

7/29 - Smlouvu o pronájmu reklamní plochy na boční straně autobusové zastávky „Krmelín – Světlov“
           ve směru Ostrava – Stará Ves nad Ondřejnicí – tabule o rozměrech 1,4x2,7m (3,78m2 )
           od 1.1.2016 za cenu 5,-Kč/m2 a den + DPH

8/29 – Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 221/2013, uzavřenou mezi obcí a firmou 
           ONE STEEL SE, ul. Zdravotní, Krmelín 214 – změna čl. II. nově celková plocha pronájmu 
           nebytových prostor 9,5m2 , změna čl. V. nová cena nájmu 300,-Kč za m2 a rok + DPH, nově 
           zrušení odst. VI. – Služby spojené s pronájmem nebytových prostor

9/29 – Cena pohlednice obce ve výši 3,-Kč/ks



10/29 – Odměnu p.  L. K. za II. pololetí 2015 – výběr hotovosti od cizích 
             strávníků za dovoz stravy ve výši  xx,-Kč v rámci dohody o provedení práce

11/ 29 – Odměnu za II. pololetí 2015 za pracovní úsilí ve výši 30% platového tarifu u p. P., p. S. a p. H.

12/29 – Poskytnutí příspěvku každému, jehož žádost o dotaci na změnu vytápění rodinných domů bude 
             schválena Krajským úřadem. Finanční obnos vyplatí obec po předložení úspěšné žádosti, a to
             ve výši 5% z uznatelných nákladů

13 /29 – Smlouvu o dílo č. 2016/03/01 uzavřenou mezi obcí a firmou Komínexpres s.r.o., Sládkova 372/8,
              Ostrava –Mor. Ostrava, IČ 03684903 na provedení vložkování komínu v budově Hasičské 
              zbrojnice v ceně 16 691,-Kč vč. DPH

14/29 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8010650/1, Krmelín Obec, 
             ČS- 2 –přípojka NNk – uložení zemní kabelové přípojky pro ČS – 2 v pozemku parc. č. 1012/4  
            (1041)

15/29 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8010650/3, Krmelín Obec, 
             ČS – 2 – přípojka NNk – uložení zemní kabelové přípojky pro ČS – 2 v pozemku 1589/2 
             v k. ú. Nová Bělá           (1042)

16/29 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
             provést stavbu č. IV-12-8011687 „Krmelín, Hranický kNN“ – uložení podzemní elektrické 
             přípojky NN 0.4kV v pozemku parc. č. 842/1 a rozpojovací jistící skříně ve fasádě budovy 
             parc. č. 842/2            (1107)

17/29 – Rozpočtové opatření č. 8/2015 – viz. příloha

18/29 – Úhradu za nakládání s odpadem, podobným komunálnímu odpadu, u subjektů oprávněných 
              k podnikání pro období od 1.10.2015 ve výši platné do tohoto termínu (úhrada je stanovena
              bez DPH)

3. Rada obce  ukládá:

19/29 – Zajistit ořez stromů po obou stranách ul. Příčná cesta od odbočení z ul. Paskovské  po odbočku
             na bývalou výdušnou jámu.

20/29 – Příští jednání rady obce dne 18.01.2016 od 17 hod.




