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Zápis
z 39. schůze rady obce, konané dne 30.03.2020

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Tomáš jalůvka, Petr Mácha

Omluveni: MUDr. jozef Chmelo, Ing. Miloslav Kunát

Hosté:

Předsedajíci: Ing. Yveta Kovalčíková

Čas zahájení schůze: 16:00

Čas ukončení schůze: 17:25

Rada obce schvaluje přednesený program dnešní schůze rady obce. Program je totožný s projednávanými
body. Schváleno: 3 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:
1/1/39 Kontrolu úkolů ze schůze rady obce:

· bod 21/67 Žádost Státn"ho fondu dopravn' "nfrastruktury o doplněn' závěrečného vyhodnocen' akce
,,Krmelín - bezbariérový chodník" - úkol trvá

· bod 1/3/13 - Svolat jednání SmVaK & obec & policie - řešení problematiky úl. Vodárenská - trvá
· bod 1/4/30 Starostce obce, oslovit majitele nemovitosti, kteří podléhají ohlašovací povinnosti dle OZV

1/2010 poplatek za ubytovací služby k přihlášeni - trvá

· bod 1/4/36 Starostce obce - projednáni připojeni na PCO s firmou E+M pIus s.r.o. v rámci zabezpečení
OÚ -trvá

2/1/39 Žádost Obce Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín o povolení připojení sousední nemovitosti
zřIzenIm sjezdu nebo nájezdu k silnici ||. nebo Ill. č.j. 189/2020 (úl. Proskovická).

3/1/39 Žádost rv Styl s r.o , Mart'novská 3168/48, 723 00 Ostrava Mart'nov o povolení zvláštního užíván'
mIstních komunikaci za účelem stavební úpravy vodovodu č.j. 199/2020

4/1/39 Návrh RV Style s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov ke stanoveni přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací na stavbě
Krmelín, úl. Květná - stavební úprava vodovodů. č.j. 197/2020

2. Rada obce schvaluje:

1/2/39

2/2/39

Smlouvu č. Z_S14_12_8120074285 s ČEZ Distribuce, a.s., lČ: 24729035, Děčín - Děčín, lV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařIzení určeného k dodávce elektrické energie č.j. 200/2020

připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu k místní komunikaci
č.j. 195/2020
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3/2/39 Výkresovou dokumentaci ke stavbě RD na
pozemku p.č. 303/12 a 303/11v k. ú. Krmelín č.j. 196/2020

4/2/39 Výkresovou dokumentaci
ke stavbě RD na pozemku p.č. 426/15 v k. ú. Krmelín a jako vlastník MK úl. V Zahradách souhlas
s připojením pozemku parč. č. 426/15 k této komunikaci č.j. 182/2020

5/2/39

6/2/39

7/2/39

Prominutí pohledávek podnikajíchn nájemcům v obecních budovách v Krmelíně (Zdravotní
středisko, Obecní úřad) na dobu 6 měsíců od 1.4.2020 do 30.6.2020 - z důvodu vyhlášení
nouzového stavu dle NV čr. Netýká se CETIN, Česká pošta. Viz. příloha

Cenovou nabídku firmy Kamil Vantuch na opravu vodičů el. energie v obci Krmelín ve výši
161 378,- č.j. 207/2020

Stanoveni podmínek poskytováni ochranných roušek občanům obce a zaměstnancům
poskytujÍcÍm služby občanům obce Krmelína - obyvatel od 50 do 65 let věku.

3. Rada obce ukládá:
1/3/39 Starostce obce - zařadit na program ZO odpuštění nájmu Gastrodrinks

Zapsáno dne 30. 3. 2020

Zapsal: Petr Mácha

Ing. Yveta Kovalčiková

starostka obce

tr MáCha"
.l'

místostarosta obce


