
Z á p i s
z 38. jednání rady obce, konaného dne 09.05.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/38-  Kontrolu úkolů a usnesení z 37. 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

2/38 – Dohoda obce s N.Š. o ukončení nájmu nebytových prostor v suterénu budovy 
           Zdravotního střediska (smlouva o nájmu č.j. 107/2016) č.p. 214 ke dni 30.04.2016   (354)

3/38 – Svolání řádné valné hromady Severomoravskými vodovody a kanalizacemi dne 26.05.2016
           od 10 hod. do sídla společnosti – 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory   (339)

4/38 – Exekuční příkaz – povinný M.V. – jistina 124 828,28Kč, náklady řízení 25 790,-Kč, 7% úrok
           z částky 111 129,43 Kč od 01.07.2015 do zaplacení     (368)

5/38 – Žádost na Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 
           Ostrava – Mariánské Hory o poskytnutí údajů z vodoměrů pro fakturaci stočného   (395)

6/38 – Předání dluhu k vymáhání zřizovateli – dluh 500,-Kč zákonného zástupce M.S. za školní družinu
           (355)

7/38 – Upozornění M.P. na nekvalitní provedení prací v souvislosti s obnovou povrchu ulice Na Mečník 
           (367)

8/38 – Žádost TJ. o odkoupení nepotřebných betonových panelů – 20ks po 400,- Kč, umístěných před
            bývalými Drobnými provozovnami



9/38 – Informace firmy City Invest Ostrava, spol. s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava  o nepodání 
           nabídky na zakázku „Opěrná zeď v Krmelíně“ z kapacitních důvodů

10 /38 – Žádost Ing. Roberta Veselého , Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, 
              oddělení ochrany přírody, půdy a lesa o zaměření části lesního pozemku p. č. 3208 v k.ú. Stará Ves 
              nad Ondřejnicí v místě sousedství zpevněné plochy stavebním recyklátem    (396)

11/38 – Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové  dokumentace DUR a DPS pro akci „Víceúčelové 
              hřiště u ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, p.o.“ (bez autorského dozoru, cena bez DPH):

              - Sporting – Ing. Vladimír Hampl, Masná 1324/1, P.O.Box 49, 701 49 Ostrava-Mor. Ostrava
                : 39 000,-Kč

              - Ing. Dalibor Staněk, Paskovská 491, Krmelín, IČ: 15493679, DIČ: CZ590126124,
                 tel. 737 286 404:  65 000,-Kč

              - INPROS F-M s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64611281, DIČ: CZ,
                tel. 602 741 751:  63 000,-Kč

               - Global sport Čupa s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, tel. 739 239 911: 
                 80 000,-Kč

12/38 – Informace Ministerstva vnitra ČR o aktualizaci výzev operačních programů pro programové období 
             2014-2020  (358)

13/38 – Zápis z jednání valné hromady Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice ze dne 27.04.2016   (388)

14/38 – Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 obce Krmelín Ministerstvem vnitra ČR, 
             odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, nám Hrdinů 1634/3, 140 21  Praha 4 – vydání požárního 
             řádu obce   (372)

2. Rada obce  schvaluje:

15/38 – Záměr obce odprodat nepotřebné betonové panely umístěné před bývalými Drobnými 
             provozovnami  - ul. Zahradnická – zájem sdělte písemně na Obecní úřad s nabídkovou cenou

16/38 – Záměr obce pronajmout místnost v suterénu budovy Zdravotního střediska v Krmelíně o celkové
             ploše nebytových prostor 10m2 

17/38 – Uzavření smlouvy o dílo s firmou Sporting – ing. Vladimír Hampl na zpracování projektové 
             dokumentace DUR a DPS na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, p. o.“



18/38 – Záměr obce uzavřít s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
             405 02 Děčín Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8017758/2 Krmelín, 
             Stuchlá příp. kNN – uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku parc. č. 1046/1 
             za jednorázovou úhradu 1 210,-Kč vč. DPH  (397)

19/38 – Technologický postup opravy fasády Obecního domu - specifikace sloužící k ocenění jednotlivých 
              stavebních částí – pro potřebu výběrového řízení na zhotovitele opravy

20/38 – Provedení opravy místní komunikace ul. Příčná cesta v místě napojení na ul. Paskovskou 
             po vykácení 2 ks topolů: 
             nabídka firmy Jan Slabý, Bártková 996, Brušperk: 52 823,-Kč vč. DPH, 
             nabídka firmy Vala – realizace staveb s.r.o., Fryčovická 1080, Brušperk: 55 668,87Kč vč. DPH

3. Rada obce  ukládá:

21/38 – U firmy Jan Slabý, Bártková 996, Brušperk objednat opravu ul. Příčná cesta v místě napojení 
              na ul. Paskovskou za cenu 52 823,-Kč vč. DPH

22/38– Příští jednání rady obce dne 23.05.2016 od 17 hod.




