
 
Z á p i s 

z 2. jednání rady obce, konaného dne 19.11.2018 
 
 

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jozef 

Chmelo 

Omluven: 

Hosté: Tříska Radek, Ing. Jarecký Lukáš (oba po projednání svých záležitostí opustili jednání rady 

obce) 

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný s 

projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy 

 

1. Rada obce bere na vědomí: 

1/2 – Kontrolu úkolů z 1. jednání rady obce:           

             - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného 

               vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá 

             - bod 21/77 – Upravit vnitřní kontrolní systém dle doporučení zápisu o výsledku dílčího  

               přezkoumání hospodaření obce Krmelín Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru  

               podpory korporátního řízení a kontroly (č.j. 1002/2017) – úkol trvá 

             - bod 20/99 - Objednat projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 2x,  

               Lyskova 1x) – úkol trvá, RO navrhuje koncepční řešení v rámci zvýšení dopravní situace 

             - bod 21/102 - Zadat inzerát poptávající lékaře pediatra – úkol trvá 

 

3/2 – Představení žádost z rozpočtu HZS (Požadavek RO na vypracování 5-ti letého výhledu  

          obměny OOPP) 

 

4/2 - Zápis z kontrolního dne č. 5, ze dne 25.10.2018  a č.6 ze dne 08.11.2018 „Kanalizace Krmelín – II.  

          Etapa“ 

 

5/2 - Závazné souhlasné stanovisko se stavbou Hřbitovní zeď s kolumbáriem Krmelín 

          Koordinované stanovisko stavby: Hřbitovní zeď s kolumbáriem Krmelín 

 

8/2-  Evidenci žádosti o dotaci v rámci výzvy EF19_1A Opatření ke snížení energetické náročnosti  

          veřejného osvětlení 



9/2 - Veřejná vyhláška sdělení o zpracování návrhu ÚP Krmelín – vystaven k nahlédnutí 

 

10/2 - Vyvěšení - Veřejná vyhláška Zveřejnění opatření obecné povahy aktualizace č.1 Zásad  

            územního rozvoje MSK 

 

11/2 - Vyjádření k návrhu - Žádost o místní úpravu provozu na pozemní komunikaci (instalaci zrcadel)  

             – ul. Na Nový svět, Spojná, zamítavé stanovisko SÚS  

 

12/2 - Nabídku fa METASPORT na realizaci veřejného osvětlení 

 

12/2 - Schválení žádosti o prodloužení termínu (Modernizace vytápění ve zdr. středisku) 

 

13/2 - Podnět na RO Krmelín Mgr. Jakuba Čmiela, odkup pozemků v soukromém vlastnictví 

            pod komunikacemi 

 

14/2 - Žádost o příspěvek na rok 2019 u příležitosti vzniku Klubu seniorů v Krmelíně 

 

15/2 - Požadavek na opravu výtluků na ul. Lomená  

 

16/2 - Žádost o sdělení změny stanoviska obce k dokumentu č.j. OÚ691/2016  

 

17/2 - Prosba o vyřešení neutěšené situace AG na rozhraní U Černého lesa 

 

18/2 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

 

19/2 - Představení žádosti o dotaci ČSV z rozpočtu obce 

 

20/2 - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 

 

21/2 - Rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu,  

            oddělení stavebního řádu o vydání stavebního povolení na stavbu Klempířská dílna s bytovou  

           jednotkou – SO 01- účelová veřejně přístupná komunikace na pozemcích parc. č. 1233/2, 1234,  

           1242 a 1527, vše v k.ú. Krmelín (č.j.1217/2018)  

 

 



22/2 - Oznámení Městského úřadu v Brušperku o zahájení územního řízení Vodovojní přípojka 

             na pozemcích parc. č. 303/16, 303/11 a 325/1 v k.ú. Krmelín (č.j. 1245/2018). 

 

 

2. Rada obce souhlasí: 

 

23/2 - S žádostí spolku včelařů s konáním včelařské schůze v prostorách Obecního domu 

 

24/2 – Se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Vodárenská 

            (č.j. 1228/2018)  

 

25/2 - Žádost o vyjádření k možnosti napojení uvažované stavby RD na pozemku parc. č. 1511, 2984,  

            2930 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí (č.j. 1239/2018)   

 

26/2 - Se zabezpečením OÚ „výtah“ – řešení zabezpečení v době nepřítomnosti 

 

 

3. Rada obce schvaluje: 

 

2/2 - Žádost o uvolnění Mgr. Jakuba Čmiela jednání ve věci informovanosti zahájení provozování  

          autobusové dopravy oblasti Novojičínsko východ 

 

27/2 - Příplatek za vedení veliteli JSDH L J ve výši 3000Kč/měsíčně. 

 

28/2 - Dar ve výši 3 000,-Kč - Záchranná stanice Bartošovice 

 

29/2 - Návrh Zimní údržby – uzavření smlouvy s MM 

 

30/2 – Záměr o uzavření smlouvy o věcném břemenu s fy ARPEX MORAVA, s.r.o.  spočívající v právu 

             provozování zemní přípojky NN v k. ú. Krmelín dle smlouvy IP-12-8021958-Krmelín-RK-NNk  

             (č.j. 1243/2018) 

   

31/2 - Žádost o povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací k provádění stavebních prací – 

            provedení přípojky NN k novostavbě RD (p.č. 303/16) při splnění  



            následujících podmínek  

 

  – provádění prací bude oznámeno obecnímu úřadu elektronickou poštou na adresu  

krmelin@krmelin.cz min. 3 dny předem včetně min. 2 fotografií dotčených ploch  

- po vlastní realizaci budou plochy dotčené prováděním stavebních prací neprodleně uvedeny do 

původního stavu (včetně opravy povrchu komunikace)  (č.j. 1233/2018) 

 

32/2 - členy redakční rady  

předseda – Ing. Jiří Černík  

člen - Ludmila Adámková, Ing. Yveta Kovalčíková, Martina Helísková, Mgr. Šárka Flámová, MUDr. Jana 

Kolářová, Ludmila Havránková 

 

33/2 - členy Komise pro občanské záležitosti: 

předseda MUDr. Jana Paličková 

členové – Marie Böhmová, Františka Grutmanová, Martina Helísková, Jaroslava Kramolišová, Anna 

Máchová, Hana Plačková, Svatava Svrdlinová, Olga Šperlínová, Mgr. Pavla Třísková 

 

34/2 členy Komise pro strategický plán:  

Ing. Yveta Kovalčíková, Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Renáta, Václavková Ph.D., Mgr. Kateřina Bonito, Ing. Jiří 

Boček, Ing. Tomáš Stoszek, Radomír Flám,  Miroslav Klimeš, Mgr. Jana Klimková, Ing. Tomáš Jalůvka, 

Bc. Kamila Stankovičová, Mgr. Dušan Ignačík MBA, Bc. Ilona Galiová, RNDr. Radim Misiaček, Ing. Jiří 

Mácha, Dr. Ing. Jiří Brož MBA 

 

35/2 – rozpočtové opatření č. 13 

 

4. Rada obce ukládá: 

 

35/2 - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Vodárenská 

            (č.j. 1228/2018) starostce k realizaci  

 

36/2 - Zpracovat odpověď k žádosti o vyjádření k možnosti napojení uvažované stavby RD 

            na pozemku parc.č. 1511, 2984, 2930 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí (č.j. 1239/2018) 

             - starostce obce 

 

37/2 - Finančnímu výboru – zkonzultovat návrh změny účtů, dle nabídky banky 



 

 

 4. Rada obce ukládá:  

38/2 - Příští jednání rady obce dne 03.12.2018 od 17 hod. 

 


