
Výpis ze zápisu z 32. jednání rady obce, konaného dne 15.2.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/32-  Kontrolu úkolů a usnesení z 31. 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

2/32 – Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
           v ZŠ T.G. Masaryka, p.o., ul. Školní, Krmelín 170                 (117)

3/32 – Pozvánka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na seminář věnovaný problematice územního
           plánování – 3.3.2016 od 9 hod. na Krajském úřadě v zasedací místnosti C210        (106)

4/32 – Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – 24.2.2016 od 9 hod.
           ve Fryčovicích – Restaurace U Špeků

2. Rada obce  schvaluje:

5/32 – Výzvu k podání cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci v rámci dotačního programu IROP 
            výzvy č.18.SC 1.2  Zvýšení podílu udržitelných forem s termínem do 29.4.2016 – 2 chodníky
            ul. Proskovická a ul. Paskovská – 2 samostatné žádosti o dotaci – nabídky předat do 29.2.2016 
            na OÚ Krmelín

6/32 – Zadávací podmínky pro výběr projektanta k projektu „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ v návaznosti 
           na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK pro zajištění projekční přípravy stavby

7/32 – Průběh zadávacího řízení pro výběr projektanta k projektu „Kanalizace Krmelín – II. etapa“:
           - rozeslání zadávací dokumentace: 16.2.2016
           - uveřejnění výzvy na webových stránkách obce: 16.2.2016
           - lhůta pro podání nabídek: 2.3.2016 do 14 hod.
           - otevírání nabídek za účasti členů výběrové komise: 2.3.2016 v 16 hod.

8/32 – Výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace pro akci 
           „Kanalizace Krmelín – II. etapa“:
           - členové rady obce
           - ing. Josef Křeháček
           - ing. Jiří Černík



9/32 – Příkazní smlouvu č. 2016011 – V (organizace zadávacího řízení) uzavřenou mezi obcí Krmelín 
           a firmou TIZZI spol. s r.o., Bílanská 1861/81, Kroměříž – zajištění výběrového řízení na veřejnou
           zakázku „Kanalizace Krmelín  - II. etapa“ – projektové práce + AD – cena 17 545,-Kč vč. DPH 
           (125)

10/32 – Smlouvu č. 2016012 – Ž (zpracování žádosti o dotaci) uzavřenou mezi obcí Krmelín a firmou 
             TIZZI, spol. s r.o., Bílanská 1861/81, Kroměříž – zpracování žádosti o dotaci pro projekt 
           „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ – podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 21 Operačního
           programu životního prostředí – cena 29 645,-Kč vč. DPH    (126)

11/32 – Příkazní smlouvu č. 2016013 – V (organizace zadávacího řízení)  uzavřenou mezi obcí Krmelín
           a firmou TIZZI, spol. s r.o., Bílanská 1861/81 Kroměříž – zajištění výběrového řízení na veřejnou 
             zakázku „Kanalizace Krmelín – II etapa“ – TDI a BOZP – cena 17 545,-Kč vč. DPH    (127)

12/32 – Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi těmito smluvními
             stranami: obec Krmelín, Arriva Morava, a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava – Mor. Ostrava 
             a Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, Ostrava - Mor. Ostrava – smluvní období
             od 1.1.2016 do 31.12.2016 – úhrada prokazatelné ztráty v obci 171 818,-Kč             (105)

13/32 – Prodej požárního vozidla Avia A31.1K SPZ FMA 24-58 firmě Pekařství  BočekKrmelín s.r.o.,
             IČ 29457572, DIČ CZ29457572, Krmelín 78 za cenu 8 225,-Kč (6 300,-Kč dle znaleckého 
             posudku a 1 925,-Kč za zpracování znaleckého posudku)

14/32 – Příkazní smlouvu č. 2016014 – V (organizace zadávacího řízení) uzavřenou mezi obcí Krmelín
             a firmou TIZZI, spol. s r.o., Bílanská 1861/81 Kroměříž – zajištění výběrového řízení 
             na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Kanalizace  Krmelín – II. etapa“ – cena 
            45 375,-Kč vč. DPH   (128)

3. Rada obce  ukládá:

15/32 – Příští jednání rady obce dne 29.02.2016 od 17 hod.




