
Výpis ze zápisu z 31. jednání rady obce, konaného dne 1.2.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/31-  Kontrolu úkolů a usnesení z 30. 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 19/29 – zajistit ořez stromů po obou stranách ul. Příčná cesta od odbočení z ul. Paskovská 
           po odbočku na bývalou výdušnou jámu – úkol trvá

2/31 – Informace Finančního úřadu ve Frýdku-Místku – 9.3.2016 od 12 do 17 hod. budou pracovníci FÚ 
           na obecním úřadě v Krmelíně nápomocni při poskytování daňových přiznání k dani z příjmu
           fyzických osob

3/31 – Žádost firmy Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 5 o investičních plánech obce pro rok
           2016 – seznam stavebních projektů plánovaných v roce 2016

4/31 – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města Frýdku-Místku, 
           odbor dopravy a silničního hospodářství – umístit dopravní zařízení – odrazové zrcadlo vedle 
           místní komunikace ul. Světlovská naproti vyústění místní komunikace ul. Krátké v k. ú. Krmelín
           na sloupu el. vedení v místě  (85)

5/31 – Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – Spolek Lungta, 
           Dlouhá 2, 110 00 Praha 1    (60)

6/31 – Oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství
           o zahájení správního řízení ve věci změny rozhodnutí č.j. MSK 46950/2015 ze dne 25. května
           2015, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu
           na základě žádosti právnické osoby LH Store s.r.o., IČ 27801586, Staroveská 567, Krmelín    (95)

2. Rada obce  schvaluje:

7/31 – Žádost firmy Zahrady R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., Stará Cesta, Krmelín 700 o ukončení
           smlouvy č. 396/2014 ze dne 1.7.2014 – pronájem části plochy autobusové čekárny k umístění 
           reklamy o ploše 2m2 k 31.1.2016   (87)

8/31 – Licenční smlouvu o veřejném provozování uzavřenou mezi obcí a OSA – ochranný svaz autorský 
           pro právo k dílům hudebním, z.s., ČS armády 20, Praha 6 – autorská odměna 2 953,-Kč za rok 
           2016 za provozování veřejného rozhlasu

9/31 – Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 41/09/14  za dne 3.11.2009 „Kanalizace a ČOV Krmelín“ uzavřený
           mezi obcí a firmou IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava-Přívoz – rozšíření čl. II. Předmět 
           smlouvy o odst. 11 dokumentace ke stavebnímu povolení dle dodaného geometrického zaměření
           skutečného provedení včetně projednání s vlastníky dotčených nemovitostí – cca 1050m splaškové 
         



            kanalizace, 12 samostatných lokalit – 56 000,-Kč bez DPH, DSP do 20.2.2016, po dodání žádosti 
           vodoprávnímu úřadu do 15.3.2016   (80)

10/31 –Výsledky výběrového řízení na „Organizační zajištění VŘ pro realizaci projektu „Kanalizace 
             Krmelín – II. etapa“ – otevírání obálek dne 26.1.2016:

         firma                                                      cena bez DPH                                       cena s DPH
        ENVIPARTNER, s.r.o.                           225 000,-Kč                                        272 250,-Kč
          INNOVA Int. s.r.o.                                  313 600,-Kč                                        379 456,-Kč
          TIZZI spol. s.r.o.                                        91 000,-Kč                                        110 110,-Kč
           PPE. CZ s.r.o.                                           92 600,-Kč                                        112 046,-Kč

11/31 – U firma Hrat, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec objednat zpracování žádosti o dotaci včetně 
             vybraných povinných příloh v rámci výzvy dotačního programu „Program na podporu přípravy 
             projektové dokumentace 2016, „Krmelín – chodník ul. Paskovská“ v ceně 2 359,50Kč vč. DPH   
             (12)

3. Rada obce  ukládá:

12/31 – Příští jednání rady obce dne 15.02.2016, odjezd do Košatky v 16:45 – obhlídka hřiště




