
Z á p i s
z 36. jednání rady obce, konaného dne 11.04.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/36-  Kontrolu úkolů a usnesení z 35. jednání rady obce:
        - bod 21/67 – žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá
                  
         - bod 17/34 –potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti územně analytických podkladů do 8.6.2016 
           na Magistrátu města Frýdku-Místku – úkol trvá

         - bod10/35 – S I.T. uzavřít nájemní smlouvu na základě výsledků výběrového 
           řízení na využití pozemků parc. č. 787/1 a 788 – úkol trvá

2/36 – Odstranění komunikační závady nahlášené PČR DI F-M – dopr. značka zakrytá vegetací a ohnutý
           sloupek – ul. Na Svahu – výjezd na II/486    (266)

3/36 – Na základě návrhu firmy OZO zvýšení počtu kontejnerů na separovaný sběr: 
           ul. Stará cesta: plast a sklo
           ul. Staroveská: plast
           

4/36 – Výsadbu 5 ks švestek podél komunikace (polní) od Příčné cesty za Krmelínským kopcem
            směrem k železniční vlečce.

2. Rada obce  schvaluje:

5/36 – Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi obcí a p. L.J. -  zajištění úklidu a  údržby veřejného 
           prostranství od 2.5.2016 do 31.10.2016 v rozsahu do 300 hodin.

6/36 – Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí -  vypůjčitelem a ČR – Hasičský záchranný sbor 
           Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 00 Ostrava-Zábřeh – bezplatné užívání po dobu
           8 let – 1 ks Radiostanice vozidlová TPM 700 PEGAS MATRA, cena 56 537,25 Kč a 1 ks sada 
           montážní k radiostanici TPM 700, cena 13 636,70 Kč     (251)

7/36 – Objednání zpracování provozní monitorovací zprávy pro akci „Zdravotní středisko v Krmelíně –
            rekonstrukce fasády, oken a vstupu“ u firmy Hrat Třinec za cenu 3 250,-Kč bez DPH

8/36 – Objednání zpracování provozní monitorovací zprávy pro akci „Hasičská zbrojnice v Krmelíně –
            rekonstrukce fasády, oken a vstupu“ u firmy Hrat Třinec  za cenu 3 250,-Kč bez DPH



9/36 – Smlouvu o dílo – zpracování žádosti o dotaci v rámci přípravy projektu „Výstavba chodníku –
           ul. Proskovická“, předkládaného do IROP, výzvy č. 18 
           Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, uzavřenou  mezi obcí a firmou OMG marketing & 
           consulting s.r.o., Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava, IČ28603800, DIČ CZ 28603800 za cenu 
           68 000,-Kč bez DPH, doba plnění smlouvy do 31.01.2022   (286)

10/36 – Návrh písemné výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejné zakázky na služby „Územní 
             plán Krmelín“ včetně Krycího listu nabídky (příloha č. 2) a Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1)

11/36 – Sazebník úhrad nákladů obce Krmelín za poskytnutí informací, platný od 1.5.2016 – viz. příloha

12/36 – Umístit svodidla na ul. Na Svahu.

13/36 – Žádost pobočného spolku – organizační jednotky s právní subjektivitou Podané ruce – osobní 
             asistence, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ70632596, DIČ CZ 70632596 (nejsou plátci 
             DPH) o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016 – peněžní dar ve výši 
             5 000,-Kč na základě sepsané smlouvy o poskytnutí peněžního daru  (183)

14/36 – Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu a o vstupu na pozemek – stavba 
             „Kanalizace Krmelín – II. etapa“, uzavřenou mezi obcí a vlastníkem pozemku.
              
15/36 – proplacení finanční částky z dohody o provedení práce uzavřené s T.V. za přípravu, organizaci 
             a úklid po sběru velkoobjemového odpadu dne 02.04.2016

16/36 – Sdělení stavebnímu úřadu v Brušperku k podaným podnětům A.G. – z hlediska příslušného 
             silničního správního úřadu  a obce Krmelín - posouzení zpevněné plochy na pozemcích 
             parc. č. 562/5, 585/6 a 589/1.

3. Rada obce  ukládá:

17/36– Příští jednání rady obce dne 25.04.2016 od 17 hod.




