
KRMaLIN
Zápis ze schů ze Ro č . 34 ze dne 20.] ..2020

Zápis
z 34. schů ze radv obce. konané  dne 20.1.2O20

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

omluveni:

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č aszahájení schů ze: 16:00

č asukonč ení schů ze: !7:25

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 :
1/1/34 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

o bod 21167 Žádost státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho vyhodnocení  akce

,,Krmelí n - bezbarié rový chodní k" - ú ko|  trvá

o bod 4/3/12 - Připravit podklady (oslovit firmy}  - pro,,Oprava plotu v Provozovnách'|  řeš ení  proběhne

v rámci dotač ní ho titulu - probí há

o bod V3l13 - Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

c bod 1/4/3t starostce obce, oslovit majitele nemovitostl kteří  podlé hají  ohlaš ovací  povinnosti dle ozv
1/2010 poplatek 2a ubytovací služ by k přihláš ení .

o bod L/4/37 Vypořádat pož adavek č eské ho statistické ho ú řadu, Na padesáté m 81, 1o0 82 Praha 10 -

zaslání  pož adovaných informaci k plánované mu sč í tání  lidu, domů  a bytů  v roce 2021 č .j. 7o2z/2o19

o bod 1/3/33 starostce obce - zadat prověření  stavu veřejné ho osvětlení  a realizovat opatření  k

odstranění  č astých poruch - probí há

2h/34

3/Ll34

4/ l/ 34

Závěreč nou hodnotí cí  zprávu za rok 2019 - Podané  ruce - osobní  asistence, lČ : 70632596,

Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Mí stek č .j.lzl2o2o

Rozhodnutí  Magistrátu města Fnýdku-Mí stku, lČ :  00296643, Radnič ní  1148, 738 o1 Fnýdek-Mí stek

o souhlasu vodoprávní ho ú řadu dle § 17 vodní ho zákona k provedení  dí la,,Projekt Vrtů  pro

tepelná č erpadla na pozemku parc. č . 231/10 v k.ú . Krmelí n f

č .j. 1412020

lnformaci Ministerstva vnitra Č eské  republiky o zapojení  starostky a zastupitelů  obce Krmelí n do

třetí ho roč ní ku vzdělávací ho pro8ramu Zastupitel v kurzu, který bude probí hat od ú nora do

č ervna 2o2o č .j. 16/2020

Přihláš ka é  k pří pravě a ověření  zvláš tní  odborné  způ sobilosti zkouš kou u lnstitutu

pro veřejnou spráVu Praha č .j. 15/2020

5/7/34



Zápis ze schů ze RO č . 34 ze dne 20.1.2020

6h/34 Společ ný ú zemní  souhlas a souhlas s provedení m ohláš ené ho stavební ho záměru na stavbu

,,Novostávba rodinné ho domu" a pří střeš ek pro dvě áuta se zahradní m skladem na pozemku parc.

č . 303/9 v k.ú . Krmelí n č .j. L7l2ozo

oznámení  oblastní ho inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a olomoucký kraj, Živič ná 2,

702 69 Ostrava, dle § 15 odst. L zákona č ,3O9/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb,, pří loha č .5 o zahájení

prací  na stavbě ,,Rekonstrukce hasič ské  zbrojnice V obci Krmelí n" č , j , 26/2o2o

Usnesení  soudní ho exekutora JUDr, Alana Hlavice, Exekutorský ú řad Jesení k, se sí dlem otakara

Březirly 229/5,790 01 Jesení k o odroč ení draž ební ho jednání  proti povinné mu T ,

 č .j.29/2o2o

Dohodu mezi obcí  Krmelí n, lČ :  00296848, Kostelní  70, 739 24 Krmelí n a obcí  stará Ves nad

Ondřejnicí , lČ : O0297237, Zámecká L,739 73 Stará Ves nad Ondřejnicí  o už í vání  veřejné ho

osvětlení  (stará Ves)

7h/34

8/7/34

9h/34

LO/7/34 Protokol Hasič ské ho záchranné ho sboru Moravskoslezské ho kraje, ú zemní odbor Fnýdek-Mí stek,

Výš kovická 40, 700 30 Ost.ava - Zábřeh o kontrole dodrž ování  povinností  stanovených předpisy

o pož ární  ochraně č .j.3I /2O2O

tI / 7/34 oznámení  Magistrátu města Fnýdku-Mí stku, odbor ž ivotní ho prostředí a zemědělství , pracoviš tě

Politichých obé tí  2478, RadniČ ní  1148, 738 01 Fnldek_Mí stek o zahájení  správní ho ří zení  č .j,

34/2o2o

72lt/34 Oznámení  Č ez Distribuce, a.s., Teplická 874/8,4O5 02 Děč í n 4 o vstupu na pozemek z dů vodu
rr,ý,měny venkovní ho vedení  VN stavba: oprechtice, VN75, 9120138669, VNv" V katastrální m

ú zemí  Krmelí n, Nová Bělá a oprecht;ce Ve slezsku č .j. 38/2020

I3/ t/ 34 Pří kaz magistrátu města Fnidku-Mí stku, Radnič ní  I I48,738 01 Frýdek-Mí stek zaplatit odvod za

trvalé  odnětí  zemědělské  pů dy ze zemědělské ho pů dní ho fondu ú č astní ků m ří zení

 pro stavbu rodinné ho domu a zpevněných ploch č .j,40/2020

L4/L/34 Žádost smvak ostrava a,s., se sí dlem 28. ří jna !235/169, 7o9 00 ostrava - Mariánské  Hory o

spolupráci ve věci plnění  zákonných povinnosti V rámci infrastrukturní ho majetku č ,j. 41/2020

t5/ t/ 34 cenovou nabí dku firmy Kamil Vantuch - Elektro, K Náměstí  z53,739 44 Bruš perk na V\y'měnu

vedení  veřejné ho osvětlení  v ú seku DTS - rozvaděč  RVo - ulice Staroveská směr stará Ves nad

Ondřejnicí  ve výš i 37 280,1Kč  č .j.43/?O7O

l6/Ll34 Zápis o otevření  pokladnič ek Tří králové  sbí rky 2020 č  .j.28l2O2O

2.

I / z/34

2l2/34

Rada obce schvaluje:
Jako vlastní k mí stní  komunikace ulice Starodvorská její zvláš tní  už í vání za ú č elem realizace stavby

Krmelí n tozzll, 4121501360, pří p, NNV, NNk (protlak pod mí stní  komunikaci|  č ,i. 78/2ozo

Nákup Zaří zení  na odvlhč ení  zdiva v ZŠ , MŠ  a Zdravotní m středisku od firmy Empemont s.r.o",

Železnič ní ho vojska L472, 757 07Valaš ské  Meziří č í



KRMELlN

3/z/34

Zápis ze schů ze Ro č .34 ze dne 2o.1,.2o2o

4/2/34

Navýš ení již  přiznané  dotace z rozpoč tu obce Krmelí n na rok 2020 o 10 000,- pro potřeby mladých

hasič ů  na opravu dětské ho závodní ho stroje PS 79 č .j.27 /2OZO

Darovací  smlouvu pro Laš ský soubor pí sní  a tanců  Ondřejnica, z.s., lČ : 60781378 , Dolní  347,73g

23 Stará Ves nad Ondřejnicí  o poskytnutí finanč ní ho transferu z rozpoč tu obce č ,j,5a/2O20

Poskytnutí  investič ní ho pří spěvku Základní  š kole T.G. Masaryka, pří spěvková organizace, lČ :

70992941, Š kolní  170, 739 24 Krmelí n na zakoupení  nové ho kuchyňské ho robota do š kolní ií delny

Ve Výš i 49 200,-, č ,j,5l/ 2o2o

Poskytnutí  investič ní ho pří spěvku Základní  š kole T.G. Masaryka, pří spěvková organizace, lČ :

70992941, Š kolní  I7o,739 24 R(mdí n na zakoupení  odvlhč ovač e zdiva vevýš i47 L75,-

Poskyinutí  investič ní ho pří spěvku Mateřské  š kole Krmelí n, pří spěvková oí ganizace, Kostelní  70,

739 24 Krmelí n na zakoupení  odvlhč ovač e zdiva ve výš i 47 L75,-

odměnu řediteli Mgr. Duš anu lgnač í kovi MBA" ZŠ T.G, Masaryka Krmelí n, pří spěvková or8anizace

 z prostředků  státní ho rozpoč tu Č R za rok 2019 (3pro, 2 proti)

Odměnu ředitelce Bc. lloně Galiové , MŠ  Krmelí n, pří spěvková organizace č

z prostředků  státní ho rozpoč tu Č R za rok 2019 (3pro, 1 proti, 1 zdrž el)

Rozpoč tové  opatření  č . 3 / 2O2O

cenovou nabí dku firmy Kamil Vantuch - Elektro, K Náměstí  253,739 44 Bruš perk na výměnu

vedení  veřejné ho osvětlení  V ú seku DTs - rozvaděč  RVo - ulice Staroveská směr stará Ves

nad Ondřejnicí  ve výš i 37 280,1 Kč  č .j. 43/2O2O

5/2/34

6/2/34

7l2134

8/2/34

9l2l34

to/2/34

11l2/34

3. Rada obce ukládá:

U3/34 Objednat odborné  vyhodnocení  stavu dřevin na ulici Fojtská a č ásti ulice Záhumenní  č .j.42/2O2a

Zapsóno dne 20.7. 2020

Zapsal:  Petr Mácha

starostka obce

lng. Yveta Kovalč í ková


