
Z á p i s
ze 40. jednání rady obce, konaného dne 06.06.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/40-  Kontrolu úkolů a usnesení z 39. jednání rady obce:
        - bod 21/67 – žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

2/40 – Protokol č. NVK/2016/1/Krmelín o provedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 2015
           u příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace – závěr:
           Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ani žádná skutečnost, že by PO postupovala 
           při provádění operací v rozporu s právními předpisy nebo operace prováděla neúčelně, nehospodárně 
           a neefektivně.
                  
3/40 – Protokol č. NVK/2016/2/Krmelín o provedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 2015 u 
           příspěvkové organizace Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace – závěr: Při  kontrole výše 
           uvedených bankovních a pokladních operací nebyla zjištěna skutečnost, že by příspěvková 
           organizace při provádění operací postupovala v rozporu s právními předpisy nebo že by operace 
           neprováděla účelně, hospodárně a efektivně – kontrolující Ing. Jiří Turoň, Palackého 689/2, Havířov
           – Město, IČ 47173548   (448)

4/40 – nabídka firmy BETOCHEM, s.r.o., Střádalů 473/64, 718 00 Ostrava – Kunčičky na odkup panelů 
           – 200,-Kč/ks bez DPH za všechny použitelné panely   (473)

5/40 – Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice 
           o poskytnutí finančního příspěvku na provoz sociálních služeb poskytovaných občanům obce
           ve výši 9 678,-Kč   (456)

6/40 – Výzva firmy IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava-Přívoz k uzavření smlouvy o zřízení 
            věcného břemene – zakázka 4444/34/D Inženýrské sítě, ulice Okrajní – II. etapa, SO 400 STL 
            plynovod a STL přípojky    (438)

7/40 – Žádost P.H. o souhlas s bezplatným umístěním sídla spolku „Spolek Náš Krmelín“, 
           z.s.“ na adrese ul. Zdravotní, Krmelín 214 (Zdravotní středisko) – umístění poštovní schránky
           pro doručování písemností  (451)

8/40 – Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Barákova 23, 
           796 01 Prostějov o podporu činnosti spojených s realizací podle „Programu akcí na rok 2016“   (453)

9/40 – Pozvání obce Kozlovice na akci „Jsme v bezpečí“ dne 18.06.2016 od 14 hodin v hasičské zbrojnici.

10/40 – Zápis z jednání valné hromady Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 5.5.2016, místo jednání 
             Hukvaldy.

2. Rada obce  schvaluje:

11/40 – Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí a pobočným spolkem – OJ s právní subjektivitou Podané
             ruce – osobní asistence, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632596 – dar 5 000,-Kč 
             na zajištění služby osobní asistence v obci Krmelín.



12/40 – Záměr obce uzavřít Smlouvu č. 8800070211-4/VB o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí 
             Krmelín a firmou RWE GasNet, s.r.o., Klišská 974, 401 17 Ústí nad Labem zastoupené firmou 
             RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – uložení plynovodu 
             a 7 ks přípojek v pozemku parc. č. 1152/1 – číslo stavby 8800070211 v celkové délce 3,62m 
             za úplatu 605,-Kč vč. DPH jednorázově    (438)

13/40 – Žádost Římskokatolické farnosti, ul. Blanická 130, 724 00 Ostrava – Stará Bělá o poskytnutí 
             bezúročné půjčky ve výši 500 000,-Kč na dobu 10 let na stavbu Centra setkávání   (436)

14/40 – Členy výběrové komise pro výběr zhotovitele stavby „Oprava fasády Obecního domu v Krmelíně“ 
             jednání výběrové komise dne 8.6.2016 v 16 hod. na obecním úřadě: členové – Zdeněk Šindel, 
             ing. Petr Jakubek, ing. Yveta Kovalčíková, ing. Kamila Balcarová, ing. Václav Zezulka

15/40 – Prodej 20 ks betonových panelů po 400,-Kč/ks p. J.J. (po výzvě nabídla firma  Betochem 
             200,-Kč/ks)

16/40 – Variantu A návrhu umístění sportovního  hřiště na pozemku za ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, 
              zpracovaného ing. Vladimírem Hamplem, Sporting, Masná 1, 701 49 Ostrava

17/40 – Montáž 5 ks odpadkových košů na vnitřní zeď autobusových čekáren objednat u firmy ing. Tomáš 
              Šulák, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 591, T:6/2016

18/40 – U firmy SÚS Frýdek-Místek objednat zametení ul. Na Mečník, Lomená a Luční – odstranění 
              posypového materiálu po úpravě povrchu penetrací a posypem drceným kamenivem

19/40 – Rozpočtové opatření č. 4/2016 – viz. příloha

20/40 – objednat 10 ks cedulí formátu A4 „Zákaz vstupu se psy“

3. Rada obce  ukládá:

21/40 – Svolat jednání zastupitelstva obce dne 28.06.2016 od 17 hod. do I. patra Obecního domu.

22/40 – Žádost Statutárního města Frýdek-Místek o zaslání podkladů v souvislosti s uzavřenou 
          veřejnoprávní smlouvou na zajištění agendy speciálního stavebního úřadu.  (109)

23/40– Příští jednání rady obce dne 20.06.2016 od 17 hod.




