
Z á p i s
z 33. jednání rady obce, konaného dne 29.2.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/33-  Kontrolu úkolů a usnesení z 32. 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) – 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

2/33 – Informaci Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava o Jarních prohlídkách vodních 
            toků – Machůvka dne 17.05.2016 od 9 hod.         (143)

3/33 – Návrh výzvy ke zpracování cenové nabídky pro výběrové řízení na zakázku „Územní plán obce
           Krmelín“ – zasláno ing. arch. Konečné a ing. Vojtovičové k připomínkování

4/33 – Návrh technologického postupu opravy Obecního domu v Krmelíně

5/33 – Oznámení ředitele ZŠ T. G. Masaryka Mgr. D. Ignáčíka o nepřítomnosti od 29.02.2016
           do 04.03.2016, zastupuje Mgr. Romana Tylečková

6/33 – Nabídka firmy INPROS F-M s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64611281
           na zpracování projektové dokumentace „Víceúčelové hřiště ZŠ Krmelín“

7/33 – Usnesení magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
           správy dopravy a pozemních komunikací o přerušení stavebního řízení – žádost o vydání stavebního  
           povolení na stavbu „Chodník ulice Proskovická“ a výzvu k odstranění nedostatků žádosti o vydání 
           tohoto stavebního povolení – doplnění o veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Krmelín 
           a Statutárním městem Frýdek-Místek, a to z důvodu ustanovení §16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
           o pozemních komunikacích     (188, 189)

8/33 – Seznam nemovitostí napojených na předmět pachtu a provozování dle smlouvy
           č. 00296848/SONP/FM/V/2014 ze dne 19.09.2014 předaný Severomoravskými vodovody
           a kanalizacemi Ostrava, a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava      (186)



9/33 – Zpráva krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
           o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2015 – výsledek přezkoumání 
           hospodaření: nebyly zjištěny chyby a nedostatky   (180)

2. Rada obce  schvaluje:

10/33 – Dohodu č. FM/3/n/2016/Ro mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, Horymírova 2287, 
             738 33 Frýdek-Místek a obcí o neprovádění stavebních zásahů po  provedení souvislé úpravy
             povrchu silnice II/486 v průtahu obcí v km 0,00 až 1,58, termín od června do září 2016    (145)

11/33 – Smlouvu o dílo č. KRM 16 SOD mezi firmou DIGIS, spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava 
             a obcí na činnosti při tvorbě GIS obce pro rok 2016 v ceně 15 367,- Kč vč. DPH      (178)

12/33 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení  věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
             provést stavbu Krmelín, Klempířství Šindler s.r.o. kNN č. IV-12-8011966/2 mezi obcí a firmou 
             ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín – uložení podzemní 
             kabelové přípojky NN 0,4kV v pozemcích parc. č. 1233/2, 789 a 1242 v k. ú. Krmelín     (135)

13/33 – Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 
             401 17 Ústí nad Labem a RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 
             Brno – uložení plynárenského zařízení „ROZ Krmelín – Světlov, plynovod, RD Styl, a.s., číslo
             stavby: 46224 v pozemku parc. č. 1152/1 v délce 63,6m – geometrický plán čís. 1359-45/2014

14/33 – Žádost p. M.H. o vydání kalendáře obce pro rok 2017 za náklady max. 35 000,-Kč vč. DPH, náklad 
            800ks – předáno do každého RD při úhradě za svoz domovního odpadu   (182)

15/33 – Záměr obce uzavřít Směnnou smlouvu mezi obcí Krmelín – účastník č. 1 a firmou ČEZ Distribuce, 
             a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly – účastník č.2. Geometrickým plánem č. 1586 – 02/2015
             byla zaměřena skutečná  poloha objektu technického vybavení:
             - díl „a“ p. č. 2913/2 spolu s dílem „b“ p. č. 2913/3 tvoří nyní p. č. 2913/2 o výměře 25m2 

             - díl „e“ p. č. 2913/2 spolu s dílem „f“ p. č. 2913/3 tvoří nyní p. č. 2913/6 o výměře 6m2

             - díl „d“ p. č. 2913/2 spolu s dílem „c“ p. č. 2913/3 tvoří nyní p. č. 2913/3 o výměře 5m2, 
             vše v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.
             Touto směnou se stává: 
             - účastník 1 vlastníkem dílu „b“ p. č. 2913/3, který spolu s dílem „a“ p. č. 1913/2 tvoří p. č. 2913/2 
               o výměře 25m2

             - účastník č. 2 vlastníkem dílu „e“ p. č. 2913/2, který spolu s dílem „f“ č. 2913/3 tvoří p. č. 2913/6
               o výměře 6m2 a dílu „d“ p. č. 2913/2, který spolu s dílem „c“ p. č. 2913/3 tvoří p. č. 2913/3 
               o výměře 5m2

16/33 - U firmy 3D Promo, s.r.o., IČ 27802191, Aleše Hrdličky 1730/5, 708 00 Ostrava – Poruba objednat 
            reflexní pásku 1 000 ks s logem obce v ceně 5,90Kč/ks + DPH



17/33 – Cenu 50,-Kč paní T.Š. za sazbu jedné stránky Zpravodaje  č. 1/2016

3. Rada obce  ukládá:

18/33 – Poptávku na zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové hřiště ZŠ Krmelín“ zaslat 
             firmě OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava

19/33 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 22.03.2016 od 17 hod. – salonek v I. patře Obecního domu

20/33 – Příští jednání rady obce dne 14.03.2016 od 17 hod.




