
Zápis ze schů ze Ro č , 35 ze dne 3,z.2o20

Zápis

Pří tomni:  lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, ln8. Tomáš  Jalů Vka, MUDr. Jozef chmelo, Petr Mácha

Omluveni:

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č aszahá,| ení schů ze: 16:00

č asukonč ení schů ze: 18:15

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 :
1/1/35 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

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

,,Krme| í n - bezbarié roini chodní k" - ú kol trvá

o bod 4l3/L2 - Připravit podk| ady (oslovit firmy) - pro,,Oprava plotu v Provozovnách'|  řeš ení  proběhne

V rámci dotač ní ho titulu - probí há

. bod 1/3/13 - Svo| at jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

o bod 7/4/37 starostce obce, oslovit ma.iitele nemovitostí , kteří  podlé hají  ohlaš ovací  povinnosti dle ozv
1/2010 poplatek za ubytovací  služ by k přihláš ení  - trvá

o bod 7/4Br Vypořádat pož adavek č eské ho statistické ho ú řadu, Na padesáté m 81, 10o 82 Praha 10 -

zaslání  pož adovaných informaci k plánované mu sč í tání  lidu, domů  a bytů  v roce 2021 č .j. !O22/ZO19 -
splněno

bod 7/3/33 starostce obce - zadat prověření  stavu veřejné ho osvětlení  a realizovat opatření  k

odstranění  č astých poruch - splněno

bod 1/3/34 Objednat odborné  vyhodnocení  stavu dřevin na ulici Fojtská a č ásti ulice Záhumennl č .j.

42/2020 - splněno

2/1,/35 stanoVisko Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, odbor ž ivotní ho prostředí a zemědělství , 28.

ří jna rL7, 702 18 ostrava k projektu ,,Rozš í ření  systé mu separace odpadů  - obec Krmelí n" - č .j.

7L/2o2o

oznámení  firmy Proí i Projekt s.r.o., lČ : 27779319, Collo | ouky 126,738 02 Fnidek-Mí stek, 738 02

Frýdek-Mí stek o Vstupu na pozemky V majetku města VratimoV - ž ádost o vy,iádření  k projektované

akci ,,Staří č  5tt4, 4121520569, VNv, DoU". č .j.89/zo2o

Žádost  o poskytnutí

aktuální ho výpisu z pasportu mí stní ch komunikací  č .j.54/?ozo

3lt/35

4h/35
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5h/35 oznámení  Vš eobecné  zdravotní  pojí š ť ovny Č eské  repub| iky, Regionální  poboč ka ostrava, poboč ka

pro Moravskos| ezský Olomoucký a Zlí nský kraj, Masarykovo námé stí  24/ !3,702 00 Ostrava o
provedení  kontroly plateb pojistné ho na veřejné  zdravotní  pojiš tění  a dodrž ování  ostatní ch
povinností  plátce pojistné ho č .j. 8o/202o

oznámení firmy STAsPo, spol. s.r.o,, lč :41035704, Těš í nská 114/254,716 o0 ostrava - Radvanice
o zahájení  stavební ch prací  při rn/ stavbě kanalizač ní  stoky B v lokalitě NoV,í  svět Ve staré  Vsi nad
Ondřejnici č .j. 7512020

Žádost o zakreslení  parcely 189 a 190/1 v obci
Krmelí n na ulici Na No\^ l,svět do Územní ho plánu obce Krmelí n jako stavební pozem ek.č .j.74l202O

Kolaudač ní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk pro

už í Vání  stavby ,,Rekonstrukce propustku přes mí stní  potok V obci Krmelí n, ulice na Nor4í  svět'' na
pozemcí ch parc. č . 185, r68/LI  a t88l7 v k.ú . Krmelí n, obec Krmelí n č j. 65/2020

Kolaudač ní  souhlas Ma8istrátu města Fnidku-Mí stku, Radnič ní  1148, 738 01 Frýdek-Mí stek
k už í vání  stavby vodní ho dí la Kanalizace Krmelí n - ll. etapa č .j.59/?O2O

6h/35

7/L/35

8/L/35

9h/35

Lo/ !35 Žádost Moravskoslezské ho kraje, 28. ří jna L!7,7o2 18 ostrava o poskytnutí  dotace V souvislosti
s realizaci projektu,,Kotlí kové  dotace v Moravskoslezské m krají  - 2. \ IÝzva" č j.66/2020

tt/ 7/33 Protokol Finanč ní ho ú řadu pro Moravskos| ezský kraj, Na j í zdárně 3162/3,7o9 o0 ostrava o ú stní m
jednání  o seznámení  s rny's| edkem kontrolní ho zjiš tění  podle § 60 zákona č .2so/2oo9 sb., daňovri
řád, ve znění  pozdějš í ch předpisů  č .j .88l2O2O

12/ !35 lnformaci Mgr. Duš ana lgnač í ka, MB§ ředitele ZŠ  T.G. Masaryka Krmelí n, pří spěvková organizace,
Š kolní  rzo, 739 24 Krme| í n 170 o vyhláš ení  ředitelské ho Volna V termí nu 28. -3o.1.2o2o z dů Vodu
51%  absence ž áků  z dů vodu chřipkové  epidemie č .j. 691202O

!3/ tl35 lnformaci Ministerstva vnitra Č eské  republiky v souvislosti s !\ í konem pů sobnosti vagendě
přestupků  č j. 6412020

t4/7/35 lnformace Moravskoslezské ho kraje, 28. ří jna L!7 ,7o218 osú ava k projektovó aktivitě ,,obálka do
lednice neboli lN.F,obálka je tady| " č .j.9!/2o2o

t5/7/35 lnformace Ministerstva ž ivotní ho prostředí  o Wpouš těné  vod - Pří loha č . 3 vyhláš ky č . 43V2001 Sb.

t6lt/ 35 Územní  rozhodnutí  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,73g 44 Bruš perk o
umí stění  stavby ,,Plynofikace RD č .p. 111" v pozemcí ch parc. č . 286, 1268,284/7, z82 a 280/2 k.ú .

Krmelí n obec Krm elí n č .i.77l202a

L7l1/35 lndividuální  oprávnění  č eské ho telekomunikač ní ho ú řadu se sí dlem Sokolovská 27g,225 02 Praha
9, k Využ í Vání  rádio\4í ch kmitoč tů  pozemní  pohyblivé  a pevné  služ by č  j .44l20zo
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18/1/35 Žádost Moravskoslezské ho kraje, krajský ú řad, 28, ří jna 717,702 18 ostrava o dodání  potřebných
dat k řealizaci projektu ,,Digitální  technická mapa Moravskoslezské ho kraje" č .j .60/2O2O

lnformaci Advokátní  kanceláře Pyš ný, Srba & Partneři, v.o.s. ke stavbě,,Š kolní  hřiš tě pro zŠ
v Krmelí ně" č .j, 7 9/zoz0

Posouzení  ví ceprací  na akci ,,Rekonstrukce hasič ské  zbrojnice v obci Krmelí n"

Žádost firmy NoVPRo FM, s.r.o., sadova 609, 738 01 Frýdek-Mí stek o stanovisko ke stavbě a

vyjádření  k existenci sí ti na stavbu ,,oprechtice, VN75 ,9I2oL38669, oPPP, VNV č j. 63/2020

Žádost o prominutí  nájmu po dobu rekonstrukce Hasič ské  zbrojnice č j.
IL2/2o2o

19/ý35

zo/7/35

zL/ t/35

z2hl35

1/2/35

Rada obce schvaIuie:

Dodatek č .1 č .j. Llu?ozo ke smlouvě o nájmu č .j.796/2o19, na základě ž ádosti

 sní ž ení  pauš álu za energie ve výš i 650 Kč , v pronajatých nebytových prostorách ve

Zdravotní m středisku do doby ukonč ení  rekonstrukce.

Prominutí  nájmu bytu v hasič ské  zbrojnici od 1. 2. 2020 do 31. 5. 2020 z dů vodu

rekonstrukce hasič ské  zbrojnice č j. 7L2l2O2O

Žádost  o stanovisko k realizaci Vrtů  pro

tepelná č erpadla na pozemku p.č .237/1O v k.ú . Krmelí n č j. 83/2020

Dodatek č . 1 ke smlouvě o dí lo s firmou VDS, spol, s.r.o., lČ :  45194980, Kotková 2716, 703 0o
ostrava - Ví tkovice ,,Rekonstrukce hasič ské  zbrojnice v obci Krmelí n"

Rada obce neschvaIuie:

Žádost charity Frýdek-Mí stek, F. Č ejky 450, 738 01 Fnýdek-Mí stek o poskytnutí  dotace z rozpoč tu

obce Krme| í n - Termí n pro podání  ž ádostije do 30.9. dané ho roku č .j. 85/2020

Rada obce ukládá:
starostce obce projednat digitalizaci se zástupcem Digisu do 7,2.2020 č .j. 60l2ozo

svolat Zo V termí nu 79.2.2o2o

starostce obce - odpovědět na lnformaci Advokátní  kanceláře Pyš ný, srba & Partneři, v.o.s. ke

staVbě ,,Š kolní  hřiš tě pro ZŠ  v Krmelí né "7g/2o2o

2/2/35

3/2/35

4l2l35

3.

1/3/35

4.
Ll4l35

2l4135

3l4l35

2.



4/4/35

Zápis ze schů ze RO č . 35 ze dne 3.2.2O2O

starostce obce zaslat vyjádření  k ž ádosti firmy NoVPRo FM, s.r.o., sadova 5o9, 738 01 Fnidek-
Mí stek o stanovisko ke stavbě a vyjádření  k existenci sí ti na stavbu ,,oprechtice, VN75,
9120138669, OPPP, VNv na 63/2020

Zapsóno dne 3. 2. 2O20

Zapsal:  Petr Mácha

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce


