
A n o n y m i z o v a n ý z á p i s
z 37. jednání rady obce, konaného dne 25.04.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/37-  Kontrolu úkolů a usnesení z 36. 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

2/37 – Výzva A.G. k příkazu odstranění nákladních vozidel z obytné smíšené zóny obce Krmelín, parkující 
           bez povolení na veřejném prostranství na obecní zeleni                (329)

3/37 – Podnět J.J. k prověření situace v lokalitě ul. Řadové , ul. U Černého lesa z pohledu parkování vozidel 
           (334)

4/37 – Dotaz P.K. dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  - činnost 
           TJ Sokol Krmelín ve vztahu k poskytnutí dotace ve výši 100 000,-Kč

5/37 – Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí 
           povodí Ondřejnice, IČ 60045701 za rok 2015 – při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly 
           zjištěny chyby a nedostatky   (288)

6/37 – Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá o možnosti poskytnout bezúročnou půjčku
           ve výši do 500 000,-Kč na stavbu Centra pro setkávání – pro financování celé stavby v letošním roce

7/37 – Prohlášení obce o vztahu k silniční vegetaci v průjezdním úseku obce silnice I/58    (319)

 8/37 – Upřesnění bodu 3/36 z 36. jednání rady obce: po dohodě s firmou OZO Ostrava bude odvoz plástů 
             z kontejnerů prováděn 3x týdně (Po, St, Pá) nyní 2x týdně, na ul. Stará cesta bude přidán 1 ks 
             kontejneru na sklo.

2. Rada obce  schvaluje:

9/37 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi obcí 
             a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 
           Ostrava – Mariánské Hory – uložení vodovodu v pozemku parc. č. 521/4 v rámci akce 
           „Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice – Staříč – Stará Bělá“ – bude probíhat od roku 2017 
           do 2019     (290)

10/37 – Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí a Statutárním městem Frýdek-Místek na výkon 
           přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních  komunikací – bezplatně  
           (330)



11/37 – Svěření majetku zřizovatelem – obec svěřuje Mateřské škole Krmelín, příspěvková organizace,
           ul. Kostelní, Krmelín 70 do majetku 1 ks fotoaparátu Nikon Coolpix L 840 v hodnotě 4 796,-Kč  
           (333)

12/37 – Doložku k nájemní smlouvě – zvyšování nájemného (tzv. inflační doložka) – nájem bytu  
             v Hasičské zbrojnici   (326)

13/37 – U firmy Moravia Consult Olomouc, a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357, 
             DIČ CZ64610357 objednat zpracování bezpečnosti pozemních komunikací na akci „Chodník  - ul. 
             Proskovická, Krmelín“ v ceně 10 000,-Kč bez DPH, termín dodání 28.04.2016

14/37 – Prodej demonstračního fotovoltaického zařízení po vyřazení (inv. Č. 20020) – nefunkční – za cenu
             10 000,-Kč dle závěru z jednání likvidační komise

15/37 – U ing. Marcela Hýla  - KHGEO objednat zaměření skutečného stavu pozemků v lokalitě ul. Řadová
             a U Černého lesa včetně vyznačení hranic pozemků v terénu

16/37 – K pomníkům padlých položit věnec dne 02.05.2016 v 18 hod.

17/37 – Odstranit kořeny v místní komunikaci Příčná cesta  na křižovatce s ul. Paskovskou po vykácení 
             topolů

18/37 – uložení částky 20 mil. Kč u banky J&T na vkladový účet s výpovědní lhůtou 3 měsíce

19/37 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8010652/2, Krmelín Obec ČS-3-
             přípojka NN mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02
             Děčín – uložení podzemního vedení NN 0,4kV na pozemku parc. č. 3011/3 a plastového pilíře
             na pozemku parc. č. 3011/2 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí za cenu 1 452,-Kč vč. DPH (217)

20/37 – Rozpočtové opatření č. 2/2016 – viz. příloha

21/37 – Výzvu k podání nabídky do výběrového řízení – dodávka projektových prací, inženýrské činnosti, 
             činnosti TDI a autorského dozoru  při realizaci stavby „Opěrná zeď“ v Krmelíně     (370)

3. Rada obce  ukládá:

22/37– Příští jednání rady obce dne 09.05.2016 od 17 hod.




