
Anonymizovaný Zápis
z 39. jednání rady obce, konaného dne 23.05.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/39-  Kontrolu úkolů a usnesení z 38. 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 – splněno

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

2/39 – Sdělení Státního pozemkového úřadu, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
           k žádosti o informaci k výkupu pozemků pro společná zařízení v k.ú. Krmelín  (408)

3/39 – Usnesení o vydání dražební vyhlášky o oznámení dražebního roku, který se koná 17.6.2016 v 8 hod. 
           v areálu exekučního skladu v Přerově -Čekyni, Zámecká ulice 230, dražba automobilu Ford Focus 
           RZ 6T8 1342 za 120 000,-Kč, vyvolávací cena činí jednu třetinu rozhodné ceny     (414)

4/39 – Výsledek jednání PČR, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu na základě 
            žádosti A.G. o odstranění nákladních vozidel z obytné smíšené zóny parkujících bez povolení
            na  veřejném prostranství na obecní zeleni      (422)

5/39 – upozornění na nekvalitní provedení prací v souvislosti s obnovou povrchu ul. Na Mečník – doplnění 
           M.P.      (426)

6/39 – Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávrhu –
           Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
           Mariánské Hory, IČ45193665    (425)

7/39 – Nabídka na výrobu štítků pro označení hrobů:
           VIDI tiskárna s.r.o. Tomáš Procházka, Lešetínská 49, 719 00 Ostrava-Kunčice: ovál 25x16mm  
           14,50Kč/ks včetně DPH – náklad nad 500ks
           Ademark s.r.o. – 14,-Kč vč. DPH, nad 500ks
           Repronis s.r.o. – reklamní centrum, Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – Přívoz – 10,50Kč/ks vč. DPH, 
           náklad asi 500ks             (428, 433)

2. Rada obce  schvaluje:

8/39 – Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské 
           Hory o prohlášení, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I/58 není a nikdy nebyla
           ve vlastnictví obce Krmelín       (319)

9/39 – Souhlas vlastníka nemovitosti na pozemku parc. č. 2915 v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – čerpací 
           stanice č. 1 s umístěním srážkoměrné stanice  v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Stará 
           Ves nad Ondřejnicí a umožnění přístupu k zařízení za účelem údržby po dobu 5 let od ukončení 
            realizace projektu



10/39 – Rozšíření komunikace ul. Luční (po odstranění betonových panelů) objednat u firmy Jan Slabý, 
             Bártková 996, Brušperk za cenu 35 986,-Kč (nabídka firmy Skanska  38 762,96 Kč)

11/39 – Odbočku kanalizace z ul. Bělská směrem k příjezdové cestě k J.B. (pro realizaci II. etapy kanalizace
             před opravou povrchu sil.II/486) objednat u firmy Skanska v ceně 17 955,93 Kč vč. DPH (nabídka
             p. Jana Slabého 66 913,-Kč vč. DPH

12/39 – Rozpočtové opatření č. 3/2016 – viz. příloha

13/39 – Návrh smlouvy o poskytnutí údajů uzavřené mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
             Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a obcí – stav vodoměru pro 
              potřeby fakturace stočného – cena pro rok 2016 je 23,-Kč + DPH za poskytnutí jednoho údaje
              u jednoho odběrného místa

14/39 – Návrh na zhotovení Turistického suvenýru Krmelín – viz. grafické řešení – objednat výrobu
             200 ks v ceně 28,-Kč/ks vč. DPH a plakát informující o akcích v obci 24. až 26.6.2016 – pouť

15/39 – Žádost manželů L. souhlas o odměření části pozemku parc. č. 1120 v k.ú. Krmelín o šířce 8m 
             k vybudování příjezdové komunikace k pozemku parc. č. 1122 a 1124/12      (435)

16/39 – Návrh zadávacích podmínek  - oznámení výběrového řízení na zhotovitele akce „Chodník – ul. 
             Proskovická, Krmelín“

17/39 – U firmy Repronis, s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz objednat 550 ks štítků pro označení 
              hrobových míst (bílý podklad, černé číslo) a 200 ks štítků pro označení urnových míst (černý 
              podklad, bílé číslo) v ceně 10,50Kč vč. DPH

18/39 – U firmy Profiba s.r.o., Vše pro města a obce objednání 5 ks venkovního odpadkového koše DINO –
             sv. zelený bez sloupku ke koši (samostatný koš) v ceně 999,-Kč za ks,celkem k platbě 6 395,-Kč 
             včetně přepravy

3. Rada obce  ukládá:

19/39– Příští jednání rady obce dne 06.06.2016 od 17 hod.




