
Zápis ze schů ze R0 č . 32 ze dne 76.72.20L9

Zápis
z 32. schů ze radv obce, konané  dne 16.12.2019

Pří tomni:  lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kuná! lng. Tomáš  Jalů vka, MUDr. Jozef Chmelo

omluveni:  Petr Mácha

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

Č as ukonč ení  schů ze: 18:30

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

body, Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :
1/1/32 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

o bod 2r/67 Žádost státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho vyhodnocení  akce

,,Krmelí n - bezbarié rovrý chodní k" - ú kol trvá

o bod 413/ !2 - Připravit podklady (oslovit firmy) - pro,,Oprava plotu v Provozovnách"- řeš ení  proběhne

V rámci dotač ní ho titulu - přobí há

o bod 1/3/13 - Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

e bod 1/4131starostce obce, oslovit majitele nemovitost|  kteří  podlé haií  ohlaš ovací  povinnosti dle ozv
1/2010 poplatek za ubytovací služ by k přihláš ení .

o bod L/4/3L Vypořádat pož adavek č eské ho statistické ho ú řadu, Na padesáté m 81, 100 82 Praha 10 -

zaslání  pož adovaných informaci k plánované mu sč í tání  lidu, domů  a bytů  V roce 2021 č j. 7o2zl20L9

2/1t32 Poděkování  za spolupráci Mobilní ho hospice Ondráš ek, o.p.s, Gurť jevova459lLL,7OO 30 Ostrava

- Zábřeh

3/7132 Dotaz  na dopravní  situaci ul. Lomenná

4/Ll32 Nabí dku firmy VDS, spol s,r.o,, Kotková 271/6, 7O3 OO Ostrava *  Ví tkovice, lČ :  45194980 na

stavební  ú pravy na OÚ Krmelí n

5/ !/32 Správa o revizi elektrické  instalace ní zké ho napětí č . 77119 v objektu na ul. Zahradnické  v majetku
obce krmelí n

6lL/32 Správa o revizi ochrany před bleskem a přepětí m (LSP) 79119 v objektu na ul. Zahradnické  v
majetku obce Krmelí n

7lu32 oznámení  o nepří tomnosti ředitele ZŠ  T.G. Masaryka Krmelí n, Š kolní  r7o,73g 24 Krmelí n č .j.

t142/2oL9

8/7132 Žádost ředitele ZŠ  T.G. Masar.yka Krmelí n, Š kolní  170, 739 24 Krmelí n o souhlas s převodem č ásti

rezervní ho fondu do fondu investic č ,i. tI7l/ 2OL9

2. Rada obce schvaluje:
t/ 2/32 Dodatek č , 3 ke smlouvě o dí lo č . 19410188 s Č EZ Energetické  služ by, s,r.o., Výstavní  71,44lLO3,

703 00 ostrava - Ví tkovice - sní ž ení  energetické  nároč nosti v obci Krmelí n



KRMELIN
Zápis ze schů ze RO č .32 ze dne 1-6.72.2019

Dodatek č . 1 Smlouva o dí lo o dodávce projektoul,ch a inž enýrských sí tí  se zhotovitelem

STEELMAG, spol. s.r.o., lČ :  25378309, 28.ří jna 2663/L5o, Moravská ostrava, 702 00 ostrava

Smlouvu č .05160333 200101 s firmou OZO Ostrava s,r.o., Fny'decká 680/444,719 00 Ostrava o

shromaž ďování  a předávání  odpadů , odpadní ch vod, pří padně j iných materiálů . Č j.lL23/2oL9

Výměnu hodinové ho mechanismu v hodinách na Obecní m domě v plné m rozsahu dle CN

V hodnotě 27 000,-.

Rozpoč et na rok 2020 a střednědobý rnýhled na 2027 - ZOZ2 pří spěvkové  organizace MŠ  Krmelí n,

lČ 70992932, Kostelní 70,739 24 Krmelí n, V rozsahu dle předlož ené ho materiálu (návrh rozpoč tu

a návrh střednědobé ho výhledu rozpoč tu na rcky 2O2I -2O22|

Rozpoč et na rok 2020 a střednědobý výhled na 2021 - 2022 pří spěvkové  organizace ZŠ  Krmelí n,

lČ  70992947, Š kolní  tzo, 739 24 Krmelí n, v rozsahu dle předtož ené ho materiálu (návrh rozpoč tu

a návrh střednědobé ho rnihledu rozpoč tu na roky 2021-2O22|

Rozpoč tové  opatření  č . 18 - v pří loze č . 1.

2/2/32

3/2l32

4/2/32

5l2/32

6/2/32

7l2132

3. Rada obce neschvaluje:
Ll3l32 Dodatek č  1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodní ho dí la č , 00296848/SONP/ !M/V/2O79/DI

2/3l32
se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi ostrava a.s.

Žádost společ nosti pro raní ou pé č i, poboč ka ostrava, lČ :  75195017 Rodinná 2719157,70o 30

Ostrava - Zábřeh o poskytnutí  finanč ní ho pří spěvku č j. 7747 lZOLg

Zapsáno dne 16,12. 2019

Zapsol:  lnq. Yveta Kovalč í ková

starostka obce

ln8. Yveta Kovalč í k


