
Zápis ze schů ze RO č . 36 ze dne t7.2,2020

Pří tomni:  lng, Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát, lng, Tomáš  Jalů vka, Petr Mácha

Omluveni:  MUDr, Jozef Chmelo

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

Č as ukonč ení  schů ze: 17:55

Rada obce schvaluje přednesený program dneš ní  schů ze

body. Schváleno: 4 hlasy

rady obce, Program je totož ný s projednávanými

1. Rada obce bere na vědomí :
lUga Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

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

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

o bod 4/3lL2 - Připravit podklady (oslovit firmy)- pro,,Oprava plotu v Provozovnách"- řeš ení  proběhne

v rámci dotač ní ho titulu - probí há

r bod L/3l73 - Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

o bod 1-/4/30 starostce obce, oslovit majitele nemovitostí , kteří  podlé hají  ohlaš ovací povinnosti dle ozv
7/2O1O poplatek za ubytovací  služ by k přihláš ení  - trvá

o bod 714/35 Starostce obce projednat digitalizaci se zástupcem Digisu do 7 .2,202O č .j. 6012020 - trvá
o bod 2/4/35 Svolat ZO v termí nu 19. 2. 2O2O - splněno

o bod 3/4/35 Starostce obce - odpovědět na lnformaci Advokátní  kanceláře Pyš ný, Srba & Partneři, v.o.s.

ke stavbě,,Š kolní  hřiš tě pro ZŠ  v Krmelí ně" č .j.79lzo2o -trvá

. bod 414/35 Starostce obce zaslat vyjádření  k ž ádosti 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,

9120138669, OPPP, VNv na č ,j.63/2020 - trvá

2hl36 Hodnocení  dřevin vč etně ocenění ,,Stromy na ulici Fojtská +  jasan na ulici Záhumenní " arboristou

lng. Markem Gasiorem, lČ :  0488770I  č .j. 7OL| 2O2O

Usnesení  Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství ,28.

ří jna717,7O21,8 Ostrava rozhodnutí o námitkách podjatosti k projednávání a rozhodování v ří zení
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4hl36

5lu36

6/ t/36

ve věci ž ádosti právnické  osoby Mega-Sun Property, s.r,o., lČ :  03924025 a pověření  v té to věci

Městský ú řad Bruš pe rk č .j, 123 l2O2a

Sdělení  obce Krmelí n, Kostelní  7a,739 24 Krmelí n k poplatku za vypouš tění odpadní ch vod do vod

povrchových ě.j, I22/  2O2O

Hláš ení  obce Krmelí n, lČ :  00296848, Kostelní 70,739 24 Krmelí n o produkci a nakládání  s odpady

č ,j,127/2o2o

Protokol Vš eobecné  zdravotní  pojiš ť ovny Č eské  republiky, Regionální  poboč ka Ostrava,

Masarykovo náměstí  24/13,7a2 OO Ostrava o kontrole plateb pojistné ho na veřejné  zdravotní

pojiš tění  a dodrž ování  ostatní ch povinnosti plátce pojistné ho č .j.178l2O2O

Ohláš ení  Katastrální mu ú řadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální  pracoviš tě Frýdek-Mí stek

zpřesněné ho geometrické ho a polohové ho urč ení  pozemků  té hož  vlastní ka č .j. LLO| 2;O} O

Žádost  o povolení  zvláš tní ho už í vání  mí stní  komunikace - umí stění

inž enýrských sí tí  a jejich nadzemní ch, nebo podzemní ch vedení  vš eho druhu v silnič ní m pozemku

č .j.Lo8.l202o

Žádost  o vyjádření  k projektové  dokumentaci ,,Novostavba vodovodní
pří pojky pro RD na parc. č . 1062, k.ú . Krmelí n č ,j. 107l202a

Žádost firmy Projekce guňka s.r.o., lng. Jakub Guňka, projekč ní a inž enýrská č innost ve stavebnictví ,

Soko| ská L9O7,739 34 Š enov o závazné  stanovisko k projektové  dokumentaci ,,Změna ú č elu už í vání

suteré nu rodinné ho domu na fyzioterapeutické  centrum,,ve stupni" DSP č j. 93/2O2O

Potvrzení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk ž e se na parc.

č . 861 k,ú . Krmelí n nenachází  ž ádná stavba č .j.9O/2O20

Oznámení  Mateřské  š koly Krmelí n, pří spěvková organizace, lČ : 70992932, Kostelní  70, 739 24

Krmelí n o provozu Mateřské  š koly Krmelí n v době jarní ch prázdnin č ,j. L2L/2O2O

Oznámení  ředitele Základní  š koly T.G, Masaryka Krmelí n, pří spěvková organizace, lČ :7O99294t,

Š kotní  t7o,739 24 Krmelí n o nepří tomnosti ředitele š koly ve dnech 77.-ZL.22O20 z dů vodu č erpání

dovolené  č .j. t lgl2O2O

Koordinované  stanovisko Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Radnič ní  11,48,738 0t Frýdek-Mí stek,

Odbor ú zemní ho rozvoje a stavební ho řádu, pracoviš tě radnič ní  1148, Frýdek ke stavbě,,Chodní k

ul. Paskovská - l. etapa, Krmelí n" č ,j- t24/2O2O

Žádost Základní  š koly T.G. Masaryka Krmelí n, pří spěvková organizace, lČ :70992941, Š kolní  170,

739 24 Krmelí n o sdělení  k vyřazené mu majetku č ,j. LO2| 2O2O
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76ltl36 Žádost Základní  š koly T.G, Masaryka Krmelí n, pří spěvková organizace, lČ :70992941, Š kolní  17O,

739 24 Krmelí n o opravu v názvu organizace č .j. L20l2070

2L/L/36 lnformaci Ministerstva práce a sociální ch věcí , Na Poří č ní m právu 1, 128 01 Praha 2 o vyhláš ení

nové ho roč ní ku soutěž e ,,Obec přátelská rodině a seniorů m 2O2O" č .j, t77 / 2O2O

17lLl36

18lLl36

19/u36

20l1,136

2.

t/ 2l36

zl2/36

3l2l36

4l2/36

5l2/36

6/zl36

712136

8/zl36

912136

lnformaci Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, Odbor dopravy a chytré ho regionu, 28. řÚna

IL7,70218 Ostrava zajiš tění  dopravní obsluž nosti v Moravskoslezské m kraji v oblasti NovojiČ Í nsko

východ - změny j í zdní ch řádů  k L.3.2O2O č .i,IO4(ZO2O

lnformace firmy EKO-KOM, a,s., lČ : 251347O1, Na Pankráci L6S5| L7, L4O 2L Praha 4, k souČ asné

situaci na trhu s papí rem a opatření mi, která je autorizovaná obalová spoleČ nost EKO-KOM

při pravena rea lizovat č .j. t28l 2020

Zpráva koordinátora BoZP ke stavbě,,Š kolní  hřiš tě pro ZŠ  v Krmelí né " č .j.729l2O2O

Rozhodnutí  Ministerstva ž ivotní ho prostředí , Vrš ovická L442l65, 100 10 Praha 10 o poskytnutí

dotace na akci Protipovodňová opatření obce Krmelí n č .j. 100/2020

Rada obce schvaluje:

Zruš ení  pohledávky z roku 2016 č í sla faktury 20243 právně nevymahatelné

Zruš ení  pohledávky z roku 2016 č í sla faktury 20235  právně nevymahatelné

Zruš ení  pohledávky z roku 2016 č í sla faktury 20236  právně nevymahatelné

Cenovou nabí dku firmy Zahrady Janáč ek LutjSem Janáč kem, lČ :  7390820 7,Za Kří ž em 426,73g 24

Krmelí n na likvidaci náletů , ořez stromů , zmlazení  keřů  a kosení  ve výš i 32 640,- č .j. t25/2020

Výš i jednorázové  finanč ní  náhrady za zří zení  věcné ho břemene - služ ebnosti inž enýrské  sí tě u

nemovitostí v majetku obce lbudoucí ho povinné ho pozemku zatí ž ené ho služ ebností /  ve vÝš i 2000

Kč  bez DPH

Návrh nakládání  z finanč ní mi prostředky obce - připravit jako podklad následné  ZO

Ponechání  termí nované ho vkladu u Raiffeisenbank ve výš i 20 000 000,- na období 3 měsí ců

Ponechání  termí nované ho vkladu u Raiffeisenbank ve výš i 236 198,- na období  3 měsí ců

Zruš ení  projektu - PD Přechod pro chodce ul. Bruš perská. Neuskuteč něný projekt.
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I0l2136

3,1,/ z/36

Zruš ení  ,,Komise pro strategický plán" k 1,3.2020. V prů běž né m vyhodnocování  bude následně

pokrač ovat RO

Smlouva o nájmu nebytových prostor č .j.84| 2OZO s Lukáš em Janáč kem, lČ :73908207,7aKří ž em

426,739 24 Krmelí n

Zapsáno dne 17,2.2020

Zapsal:  Petr Mócha

lng. yveta rov?ltí koí á

starostka obce


