
Z á p i s
z 35. jednání rady obce, konaného dne 30.3.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/35-  Kontrolu úkolů a usnesení z 34. jednání rady obce:
        - bod 21/67 – žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – 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 – splněno
        
        - bod 19/33 – svolat zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2016 od 17 hod, salonek v 1. patře 
          Obecního domu – splněno

         - bod 17/34 –potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti územně analytických podkladů do 8.6.2016 
           na Magistrát města Frýdku-Místku – úkol trvá

2/35 – Žádost o platbu uplatněnou u Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí 
           – projekt Kanalizace a ČOV Krmelín – požadavek na 39 372,53Kč

3/35 – Pozvánka na seminář Odpady 2016 – co je důležité vědět o odpadním hospodářství v obci –
           19.04.2016 od 8:45 hod. v Domě kultury Akord, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh

4/36 – Výsledky výběrového řízení na využití pozemků parc. č. 787/1 a 788 v k.ú. Krmelín:

            1. Lukáš Janáček – Zahrady Ostrava, ul. Za Křížem, Krmelín 426 : 
                nájem 8 000,-Kč/rok za podmínky pronájmu na 8 let
            2. Ing. Ivan Tachezy, Plzeňská 17, Ostrava 3: 
                nájem 9 400,-Kč/rok, poskytnutí mulčovací kůry pro potřeby obce zdarma

            firmy Zahrady R+R a BeGarden nabídku nepodaly

2. Rada obce  schvaluje:

5/35 – Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí a firmou IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
           o provedení průzkumných a inženýrských prací a činností na akci „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ 
           – cena díla vč. DPH 816 750,-Kč, projektová dokumentace ve stupni DUR do 30.09.2016, projektová 
           dokumentace ve stupni DSP do 31.03.2017

6/35 – Účetní závěrku za rok 2015 Mateřské školy, příspěvková organizace, ul. Kostelní 70 a Základní
            školy T.G. Masaryka, příspěvková organizace, ul. Školní, Krmelín 170 – viz. příloha



7/35 – Výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení:
            Mateřská škola, příspěvková organizace, ul. Kostelní , Krmelín 70
            - rezervní fond 53 900,19Kč
            Základní škola T.G. Masaryka, příspěvková organizace, ul. Školní, Krmelín 170:
            - rezervní fond 20 196,42Kč
            - fond odměn 57 954,29Kč – viz. příloha

8/35 – Příkazní smlouvu uzavřenou mezi obcí a firmou IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 
           na výkon autorského dohledu u akce „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ v ceně 181 500,-Kč vč. DPH 
           odpovídající 200 hod. výkonu

9/35 – Smlouvu o  zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí, RWE Gas Net, 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 o délce 63,6m – geometrický plán čís. 1359-45/2014

3. Rada obce  ukládá:

10/35 – S Ing. Ivanem Tachezym uzavřít nájemní smlouvu na základě výsledků výběrového řízení 
             na využití pozemků parc. č. 787/1 a 788 v k.ú. Krmelín

11/35 – Příští jednání rady obce dne 11.04.2016 od 17 hod.




