
Výpis ze zápisu z 30. jednání rady obce, konaného dne 18.01.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/30-  Kontrolu úkolů a usnesení z 29. 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 – splněno

        - bod 19/29 – zajistit ořez stromů po obou stranách ul. Příčná cesta od odbočení z ul. Paskovská 
           po odbočku na bývalou výdušnou jámu – úkol trvá

2/30 – K 1.1.2016 má obec Krmelín 2 277 obyvatel

3/30 – Informace Magistrátu města Frýdku-Místku o projednání 19 přestupků za rok 2015 a o příspěvku 
           na rok 2016 ve výši 30 079,17Kč na základě veřejnoprávní smlouvy (průměrná míra inflace za rok 
           2015 činí 0,3%, částka původní 13,17,Kč/obyv. se zvyšuje na 13,21Kč/obyv.      (40)

4/30 – Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových 
           opatření – oznámení o vydání opatření obecné povahy:
           - Národní plán povodí Labe
           - Národní plán povodí Odry
           - Národní plán povodí Dunaje
           (34)

5/30 – Pozvání na slavnostní předání techniky Zdravotnické záchranné službě, Hasičskému záchrannému 
           sboru a vybraným obcím Moravskoslezského kraje dne 21.1.2016 v 11 hodin, Trojhalí Karolína 
           (22)

6/30 – Zápis z jednání valné hromady Sdružení měst a  obcí povodí Ondřejnice ze dne 16.12.2015  (3)

7/30 – Vyhlášení fotografické soutěže pořádané Komisí pro kulturu, školství a sport pro rok 2016

8/30 – Informace o změně adresy některých společností skupiny Skanska v ČR na novou adresu Křižíkova
           682/34a, 186 00 Praha 8

9/30 – Podnět p. Petra Máchy z jednání zastupitelstva obce ohledně změny spojů č. 910376 a  p. Taťány 
           Šimečkové        (1,2)

10/30 – Informace Ministerstva vnitra ČR o vyhlášené Výzvě k předkládání záměrů bezbariérových tras 
             v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny – I. kolo výzvy předkládání 
             záměrů bezbariérových tras pro rok 2017 do 13. května 2016      (37)



11/30 – Žádost zaslaná na Státní fond životního prostředí – o změnu RoPD – obec Krmelín, akce 
            „Kanalizace a ČOV Krmelín“ v oblasti financování kanalizačních přípojek ve výši 7 327 406,80Kč 
            a přípojkových profilů P1-P5,2 ve výši 1 658 630,40Kč (dle řádné fakturace v souladu se zadávací 
            dokumentací stavby) do způsobilých nákladů stavby

12/30 – Svolání schůzky členů zastupitelstva obce o investičních akcích v roce 2016 v rámci schváleného
             rozpočtu obce dne 26.1.2016 v 16 hod. v salonku v I. patře Obecního domu 

2. Rada obce  schvaluje:

13/30 – Nájemní smlouvu o poskytnutí umístění kontejnerů pro obecní odpad uzavřenou mezi obcí
             a firmou LH Store s.r.o., Staroveská, Krmelín 567, IČ27801586, DIČ CZ27801586 – bezplatné 
             umístění kontejnerů na separovaný odpad na pozemku parc. č. 682/24 v k.ú. Krmelín –
             do 31.12.2016

14/30 – Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8014986/3, Stará Ves nad O. 1535/6
             Havran, příp. NNk – uložení zemního kabelu NN 0,4kV v pozemku parc. č. 423/2 dle 
             geometrického plánu č. 1360-232/2013   (522)

15/30 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Rekonstrukce 
             přivaděče DN 500 Chlebovice – Staříč – Stará Bělá“ uzavřenou mezi obcí a Severomoravskými 
             vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mar. Hory – uložení
             vodovodního potrubí DN 150 v části pozemku parc. č. 521/4, realizace stavby v období 
             2017-2019            (7)

16/30 -  Záměr prodat dopravní automobil JSDH Krmelín – hasičský speciál Avia 31.1K, počet míst 
             k sezení 8, rok výroby 1989, technická prohlídka propadlá (poslední 21.5.2013) najeto cca 
             65 000 km, vozidlo nepojízdné, nutná oprava motoru, motorové skříně, převodovky, minimálně
             za cenu úředního odhadu

17/30 – Text výzvy k podání nabídky do výběrového řízení na organizační zajištění výběrových řízení 
             na činnosti v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a realizace projektu „ Kanalizace  
             Krmelín – II. etapa“ – zveřejnit na stránkách obce

18/30 – Individuální žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016:

             Organizace:                                                             žádost:                               schváleno:       
             David Ptáček – Brooklyn Krmelín                         30 000,-                                10 000,-
             IČ 48724351
             T. J. Sokol Krmelín                                                 30 000,-                                30 000,-
             IČ 71191348
             SH ČMS – ZO Krmelín                                           25 000,-                                17 000,-
             IČ 64122212
             ZO ČZS Krmelín                                                     20 000,-                                 20 000,-
             IČ 75059070
             Český svaz včelařů                                                  10 000,-                                 10 000,-
             IČ 66933757
             Kondor, sk. Stará Ves nad Ondř.                             10 000,-                                 10 000,-
             IČ 706322604
             Svaz post. civil. chorobami v ČR, Brušperk            3 000,-                                   3 000,-
             IČ 75035341
             ČSCH, ZO Krmelín                                                12 000,-                                 12 000,-
             IČ 45239924



19/30 – Smlouvy o poskytnutí dotace č. j. 43/2016 až 48/2016, 50/2016 a 51/2016 – viz. příloha

20/30 – Navýšení ceny za vyvložkování komínu v budově Hasičské zbrojnice o montáž  a dodávku 
             komínového nástavce včetně 2 ks redukce v celkové ceně 3 800,-Kč vč. DPH (nebylo uvedeno
             v oceněném výkazu výměr)         

21/30 – Dohodu o podmínkách pronájmu sálu s příslušenstvím v Hasičské zbrojnici v Krmelíně, č.p. 277 
             uzavřenou mezi obcí – majitelem sálu a JSDH – uživatelem

22/30 – Členy rady obce jako výběrovou komisi na vyhodnocení nabídek na organizační zajištění 
             výběrových řízení na činnosti v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a realizace 
             projektu „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ – vyhodnocení nabídek dne 26.1.2016

23/30 – Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska, ul. Zdravotní, Kremlín 214
             uzavřenou mezi obcí a p. N. Š., Krmelín  (10m2)

24/30 – Podporu v rámci programu „133510 Státní podpora sportu pro rok 2016“ do výše 1/3 spoluúčasti 
             z ceny rekonstrukce dle projektu „Rekonstrukce střechy TJ Sokol Krmelín“, což je v souladu 
             s koncepcí rozvoje obce a podporou modernizací sportovišť mládeže
  

3. Rada obce  ukládá:

25/30 – Příští jednání rady obce dne 01.02.2016 od 17 hod.




