
Z á p i s
z 3. jednání rady obce, konaného dne 3.12.2018

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jozef 

Chmelo

Omluven:

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný s 

projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/1/3Kontrolu úkolů z 1. jednání rady obce:
        

o bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného

vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

o bod 21/77 – Upravit vnitřní kontrolní systém dle doporučení zápisu o výsledku dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Krmelín Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 

odboru podpory korporátního řízení a kontroly (č.j. 1002/2017) – úkol trvá

o bod 20/99 - Objednat projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 

2x, Lyskova 1x) – úkol trvá, RO navrhuje koncepční řešení v rámci zvýšení dopravní 

situace

o bod 21/102 - Zadat inzerát poptávající lékaře pediatra – úkol trvá

2/1/3 - Nabídku fa HONOR spol. s.r.o. IČ: 41603524, DIČ: CZ41603524, Brněnská 687, 664 42

            Brno-Modřice na realizaci veřejného osvětlení – OÚ 1269/2018

3/1/3 - Dotaz PK dle zákona č. 106/1999Sb – OÚ 1261/2018

4/1/3 - Oznámení SmVak Ostrava o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019

5/1/3 - Potvrzení o přijatém oznámení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie

            Moravskoslezského kraje, Obvodní oddělení Brušperk, Policejní 195, 739 44 Brušperk

            č.j. KRPT-265885—4/PŘ-2018-070211 – škoda způsobená na budově Základní školy

            Krmelín na ul. Školní 170.



6/1/3 - Smlouvu s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561,

             Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh o poskytování služeb nebo prací - OÚ 

             702/2018

7/1/3 - Protokol o konečném výsledku rozboru vzorku stromu – ACER (javor) OÚ 1279/2018

8/1/3 - Upozornění Ministerstva vnitra České republiky na potřebnou registraci v „Seznam

             orgánů Veřejné moci“

9/1/3 - Potvrzení Ministerstva vnitra České republiky o uveřejnění smlouvy ID: 6822887

            Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, Výškovická 2995/40,

            700 30 Ostrava -  OÚ 1266/2018

10/1/3 - Plán financování obnovy kanalizace v majetku obce Krmelín na období 2018 – 2027 

                Doporučení RO - o schválení ZO

11/1/3 - Protokol z ústního jednání v rámci společného územního a stavebního řízení „Školní 

              hřiště pro ZŠ v Krmelíně – OÚ 1282/2018

12/1/3 - Námitky proti stavbě „Školního hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ KŠ – OÚ 1285/2018

13/1/3 - Námitky proti stavbě „Školního hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ YKB – OÚ 1284/2018

14/1/3 - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení Přechodné úpravy provozu

               akce „Krmelín 303/18 Štefánik – přípojka NNk“ OÚ 1271/2018

15/1/3 - Znalecký posudek č. 3522-89/2018 a č. 3523-90/2018 Ocenění nemovitých věcí 

               z důvodu směny (T.J. SOKOL Krmelín)



16/1/3 - Žádost o stanovení podmínek možnosti překopu ul. Za Křížem z důvodu připojení

               na vedení NN

17/1/3 - Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování

               Územního plánu Brušperk

18/1/3 - Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 obce Krmelín 

               Ministerstvem vnitra ˇČeské republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 

               náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4– vyhláška není v rozporu se zákonem

19/1/3 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 650/2009 příspěvkové organizace Mateřská škola 

               Krmelín – RO doporučuje schválit

20/1/3 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. od PK –  OÚ 1300/2018

21/1/3 - Cyklostezky – plán úprav, údržby a dokončení cyklostezek Krmelín

22/1/3 - Vytýčení hranice pozemku parc.č. 87/1 (č.j. 1265/2018)

23/1/3 - Oznámení o přerušení dodávky vody pro fa Gandzak s.r.o.

24/1/3 - Žádost pana Jana Blahuta, Zahradnická 62, 739 24 Krmelín o předběžné vyjádření

              k odprodeji části pozemku p. č. 789 v k.ú. Krmelín -  OÚ 1278/2018

2. Rada obce souhlasí:

1/2/3 - S návrhem starostky obce - Ing. Tomáš Jalůvka, bude vykonávat pro obec činnost 

             zpracování stavebních údajů a činností v obci.

2/2/3 - Se záměrem uzavřít věcné břemeno o zpřístupnění vjezdu osobními auty z pozemku 



             parc. č. 589/1 na pozemek parc.č. 615/30 – OÚ 1287/2018)

3/2/3 - Souhlas se změnou druhu pozemku v souvislosti s dělením pozemku parc.č. 1346

            (č.j. 1270/2018)

4/2/3 - Souhlas s PD bouracích prací „Demolice RD parc.č. 347 Krmelín“

3. Rada obce neschvaluje:

1/3/3 - Žádost o finanční podporu Mobilního hospice Strom života 2019

4. Rada obce schvaluje:

  1/4/3 - Návrh měsíční odměny ve výši 1000Kč pro Ing. Tomáše Jalůvku

   2/4/3 - Řešení bodu 20/99 formou – objednání studie řešení rizikových míst a problémů

              s bezpečností provozu na pozemních komunikacích u Centra dopravního výzkumu, 

                v.v.i.

5. Rada obce ruší:

    1/5/3- Ruší bod uložení úkolu 37/2 zápisu č. 2 RO

o bod 20/99 - Objednat projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 

2x, Lyskova 1x) – úkol zrušen

6. Rada obce ukládá:

1/6/3 - Starostce obce – registrovat lokálního uživatele obce v registru MVČR „Seznam orgánů 

              Veřejné moci“

2/6/3 - Referentovi obce – zjistit odpověď na OÚ 1299/2018 

Zajištění průjezdnosti komunikace

Domluva s PLČR o možnosti využití průjezdnosti komunikace na Nový Svět 



  3/6/3 - Starostce obce – upomenout firmu Gandzak s.r.o. k úhradě vzniklé škody

   4/6/3 - Příští jednání rady obce dne 17.12.2018 od 16 hod.




