
Zápis z 30. schů ze RO ze dne 18.] ,1.2019

Zápis

Pří tomni:  lng. Yveta Kovalč í ková, Petr Mácha, lng. Miloslav Kunát, lng. Tomáš  Jalů vka, MUDr. Jozef Chmelo

omluveni:

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č aszahájení schů ze: 16:00

Č asukonč ení schů ze: 19:15

Rada obce schvaluje přednesený program dneš ní  schů ze rady obce. Program je totož ný s projednávanými

body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :
Ih/30 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

bod 27/67

bod 4/3l12

bod 7/3/73

bod 2/5/26

bod L/a/28

Žádost Státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho vyhodnocení

akce,,Krmelí n - bezbarié rový chodní k" - ú koI  trvá

Připravit podklady (oslovit firmy) - pro ,,Oprava plotu v Provozovnách'! řeš ení

proběhne v rámci dotač ní ho t itulu

Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

Dojednání  fakturace dle dohody o narovnání  č .j. 827 / 2oL9 v termí nu do 15.12.2019 -
osloven projektant

q. 85312019 Pož ádat fy Gandzak group o doruč ení  podkladů  proinvestovaných

nákladů  a zaplacené  ú č ty do ,,Provozoven"- splněno
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2lLl30

3h/30

Zprávu od ombudsman veřejný ochránce práv, Údolní  39, 602 oo Brno o š etření  postupu

speciální ho stavební ho ú řadu ve věci stavby mí stní  komunika ce č .j. 102912019

lnformaci firmy EKo-KoM, a.s., Na Pankráci I685/L7, L4o 2! Praha 4 o množ ství
odpadů  z obalů , které  obec Krmelí n vytří dila v období  0I .07. - 30.09.2019

č .j1oo7/2019

Výzvu Advokátní  kanceláře Pyš ný, Srba & Partneři, v.o.s., Obč anská 1IL5h6,7LO OO

Ostrava - Slezská Ostrava k dodrž ování  podmí nek pro provádění  stavby,,Š kolní  nriš tě
pro ZŠ  v Krmelí ně" č .j. 992l2O!9

Dotaz  k umí stění  betonových skruž í  k domu

na ulici Bělská č ,p, 161 vedle obchodu. č .j. 1045/2019

Smlouvu o zří zení  věcné ho břemene s firmou GasNet, s.r.o., lč ;  27295567, Klí š ská

940/96, Klí š e, 400 01 Ústí  nad Labem zří dit a provozovat na služ ební ch pozemcí ch

plynárenské  zaří zení , vstupovat a vjí ž dět na služ ebné  pozemky v souvislosti se

zaří zení m, stavební mi ú pravami, opravami, provozování m a odstranění m
plynárenské ho zaří zení  č .j. 993l2ot9

Sdělení  Městské ho ú řadu Bruš perlc lČ :00296538 K Náměstí  22,739 M Bruš perk o

dokonč ení  stavby ,,Rodinný dů m" na pozemku parc. ě. 328lL45 v k.ú . Krmelí n č .j.

Ioo2l2oI9

ověření  pasportu stavby č . LI /2o19 Městským ú řadem Bruš perlí  lČ :  00296538, K

Náměstí  22, 739 44 Bruš perk č .j. 1001/2019

Veřejnou vyhláš ku Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Radnič ní  LI48,738 01 Fnidek-
Mí stek opatření  obecné  povahy - stanovení  přechodné  ú pravy provozu na MK ul. Za

Kří ž em parc. č ,32511v k.ú , Krmelí n z dů vodů  provádění  výkopových prací  za ú č elem
ulož ení  kanalizač ní  pří pojky pro stavbu RD a připojení  na kanalizač ní  řád č .| LOO3/2Otg

Oznámení  Magistrátu města Ostravy, ú tvar hlavní ho architekta a stavební ho řádu, lČ :

00845451, Prokeš ovo nám.8, 729 30 Ostrava o projednání  návrhu Zprávy o

uplatňování  Uzemní ho plánu Ostravy č .j. t} OllzC.tg

Vyrozumění  Katastrální ho ú řadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální  pracoviš tě

Frýdek-Mí stek, tř. T.G. Masaryka 453,738 OL Fnýdek-Mí stek o provedené m vkladu do
katastru nemovitosti ve věci sp. Zn.V-883112OI9-8O2 č .j.923/2OI9

Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44
Bruš perk s umí stění m stavby ,,Krmelí n LO22h, 421501360, pří p.NNv, NNk v
pozemcí ch parc. č . 1046/7, IO46/L2 a IO22/ t k.ú . Krmelí n č .j, IO24/2OL9

Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44
Bruš perk s umí stění m stavby ,,Plynofikace RD, Proskovická 456, Krmelí n" na

pozemcí ch parc. č . 578/4 a 578/6 vš e v k,ú . Krmelí n, obec Krmelí n č .j. L023/20L9

Vyrozumění  Katastrální ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, katastrální  pracoviš tě

Fní dek-Mí stek, tř. T.G. Masaryka 453,738 01 Frýdek-Mí stek o provedené m vkladu do

katastru nemovitosti Ve Věci sp. Zn. V-8717/2oL9-8o2 č .i. Lo25/2ot9

4/1/30

5/u3o

6/ t/30

7/L/30

8/Ll30

9/ t/30

70/ t/3o

71/1/30

t2/7l30

73l7/30

74/7/30
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75l7/3O Vyrozumění  Katastrální ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, katastrální  pracoviš tě

Frýdek-Mí stek, tř. T.G. Masaryka 453,-138 01 Frýdek-Mí stek o provedené m vkladu do

katastru nemovitosti ve věci sp. Zn. V-8831/2019-802 č .j. 1020/20] .9

L6/ l/ 3O Oznámení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 M Bruš perk
o provedení  kontrolní  prohlí dky stavby dne 5,12.2079 na pozemku parc. č . 54/2 v k.ú .

Krmelí n u objektu č .p. 330 - obč anská vybavenost č .j, 1O26/20t9

17/ I /3O Oznámení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk
o provedení  kontrolní  prohlí dky stavby dne 5.I2.2OI9 na pozemku parc. č . 50/3 v k.ú ,

Krmelí n u objektu č ,p. 450 - rodinný dů  m č .j. 1OZ7 / 2079

t8l1,13o Žádost obce Krmelí n, lČ :  00296848, Kostelní  70,739 24 Krmelí n o vydání  závazné ho

stanoviska k vydání  kolaudač ní ho souhlasu Kanalizace Krmelí n - ll. etapa č .j.834/2019

79lL/3O Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a pří lohu Základní  š koly T.G. Masaryka Krmelí n,
pří spěvková organizace, lČ :10992947, Š kolní  17o, 739 24 Krmelí n č ,j.1o75l2ol9

20/7l3O Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a pří lohu Mateřské  š koly Krmelí n, pří spěvková organizace,

lČ :  7 0992932, Kosteln í  70, 739 24 Krmelí n č .j. tO3I  l 2OI9

zthl30

22/7l30

2. Rada

Návrh rozpoč tu obce Krmelí n pro rok 2020

Návrh Darovací  smlouvy  za moderování  dětské ho dne

konané ho dne 1,6.2019 

obce schvaluje:

L/2l30 Návrh OZV o mí stní ch poplatcí ch

2l2/3O Autorskou smlouvu s Divadlem Klauniky, DlČ : CZ53O777O15, Orlí  1, 602 0O Brno na

představení ,,Don Quijote de la Ancha, projekt Podpora kultury s EU dne 30.11.2019

v 18:00 hod v Restauraci na Benátkách ve výš i 8 200 Kč  č .j, 7o44/zot9

3l2/3O Dar ve výš i 3 000 Kč  na provoz záchranné  stan| ce v Bartoš ovicí ch vroce 2020 č .j.

Ioo5/2oI9

4/2/30 Smlouvu o dí lo se zhotovitelem lng. lgor Sauer - lngPLAN, lČ : 73436970, Klimkova

163I /75,710 00 Ostrava - Slezská Ostrava na veřejnou zakázku ,,Stavba chodní ku na

ul. Š kolní  a Kostelní " - projektová dokumentace č .j. 998/2019

5/2/30 Peněž itý dar 

6/2/30 Darovací  smlouvu  - odměnu
 za moderování  Dne dětí  (4 pro, 1 zdrž el)

7 / 2/3O Smlouvu o zří zení  věcné ho břemene s firmou GasNet, s.r.o., lČ : 27295567, Klí š ská

940/96, Klí š e, 400 01 Ústí  nad Labem zří dit a provozovat na služ ební ch pozemcí ch

plynárenské  zaří zení , vstupovat a vjí ž dět na služ ebné  pozemky v souvislosti se

zaří zení m, stavební mi ú pravami, opravami, provozování m a odstranění m
pIynárenské ho zaří zení  č .j. 993 /  2079
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8l2/3O Nabí dku firmy GORD| C spol. s.r.o., poboč ka Ostrava, 28.ří ina LZI  a,7O218 Ostrava na

převod modulu na GlNlS Express SQL Obec Krmelí n č .j. 1076/2019

9/Z/3O Nabí dku firmy NOW ST s.r.o., lČ :  253671606, Těš í nská 1100/50 a,73607 Haví řov na

\ ^ í poč etní  techniku, servis. správu, instalaci a dodání .

r0/2l3O Schvaluje poptávkové  ří zení  na akci ,,Rekonstrukce hasič ské  zbrojnice v obci Krmelí n"
oslovení  firem: Tomeč ek BAU s. r, o., EURoPRoJEKT s, r. o., BETocHEM, s.r.o., DiK

STAVBY s. r. o., Dobré  stavby s.r.o,, VDs sPoL. s. r. o.

71/2/30 Rozpoč tové  opatření  č . 16, které  je pří lohou č . 1

3. Rada obce souhlasí :
Ll3l3O Se situač ní m plánem zaslaným firmou lng. Martin Barteč ek, lČ :47195355, Lublaňská

Loo2/9,120 00 Praha 2 - Vinohrady ke stavbě Krmelí n 652/25, 472155524, NNv, NNk
97ol2019

2/3/30 Se situač ní m plánem zaslaným firmou lng. Martin Barteč ek, lČ :47195355, Lublaňská

7OO2l9,I2O 00 Praha 2 - Vinohrady ke stavbě Krmelí n 652/25, 47ZL55524, NNv, NNk
969/2079

3/3/30 Umí stění  květináč ů  v problé mových mí stech kolem chodní ků  kruhové ho objezdu
kzabránění  nájezdu vozidel - Obecní  dů m, prodejna ,,Mů j obchod" na podnět č .j.

to45/2ot9

4. Rada obce uk!ádá
714/30 Starostce obce, oslovit majitele nemovitostí , kteří  podlé hají  ohlaš ovací

povinnosti dle OZV 1/2010 poplatek za ubytovací  služ by k přihláš ení .

2/4/3O Vypořádat pož adavek Č eské ho statistické ho ú řadu, Na padesáté m 81, 1OO 82

Praha 10 - zaslání  pož adovaných informaci k plánované mu sč í tání  lidu, domů  a

bytů  v roce 2027č .j.7022/2019

Zopsáno dne 18.11.2019

zapsol:  Petr Mácha

lnB. Yveta Kovalěí ková

starostka obce


