
Z á p i s
ze 41. jednání rady obce, konaného dne 20.06.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/41-  Kontrolu úkolů a usnesení z 40. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

2/41 – Na obecním úřadě je k dispozici k nahlédnutí projekt okružní křižovatky silnic II/486
           a III/4841 – investor Správa a údržba silnic MSK Frýdek-Místek

3/41 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o možnosti zajištění ortofotomapy obce  (517)

4/41 – Nabídka firmy TPweb.cz s.r.o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí na rozšíření informovanosti občanů vedle 
           místního rozhlasu    (526)        

5/41 – Při sběru velkoobjemového odpadu dne 18.6.2016 bylo odvezeno 10 kontejnerů

2. Rada obce  schvaluje:

6/41 – Pronájem nebytových prostor v suterénu budovy Zdravotního střediska Krmelín 214 za účelem 
           masérské a rehabilitační činnosti p. D.S.    (511)

7/41 – Smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV číslo 6032/16 uzavřenou mezi obcí a Severomoravskými 
           vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – číslo parcely 
           odběrového místa 2913/1, k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, pro ČOV   (497)

8/41 – Po předsedovi spolku „ Spolek Náš Krmelín, z.s. požadovat zaslání schválených stanov   (451)

9/41 – Program jednání zastupitelstva obce dne 28.6.2016 – viz. příloha

10/41 – Vyhodnocení nabídek na akci „Oprava fasády Obecního domu v Krmelíně“ – výběrové řízení
            dne 8.6.2016:
            - MPA Projekt Stav s.r.o.         823 449,-Kč bez DPH
              Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
            - ing. Tomáš Šulák         nabídku nepodal
              Brušperská 591, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí    
            - VIMI Invest s.r.o.         348 807,-Kč bez DPH
               Čs. armády 360, 735 51 Bohumín – Pudlov
            - Fenbau s.r.o.                                                                    410 719,-Kč bez DPH
              Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

11/41 – S firmou VIMI Invest s.r.o., Čs. armády 360, 735 51 Bohumín – Pudlov uzavřít smlouvu o dílo
             na akci „Oprava fasády Obecního domu v Krmelíně“ v ceně 348 807,-Kč bez DPH

12/41 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti čís. IP-12-8017758/2, Krmelín, Stuchlá příp. 
             kNN – uložení kabelu NN 0,4kV v pozemku parc. č. 1046/1 v k.ú. Krmelín za cenu 1 210,-Kč vč. 
             DPH – délka 4,3m    (397)



13/41 – Proplacení RAM-KARTY do výše 500,-Kč do fotoaparátu (odměna v soutěži o nejlepší foto obce 
             organizované komisí kultury, školství a sportu)                                      

3. Rada obce  ukládá:

14/41 – S p. L.M. projednat opravu oplocení za pomníky padlých v I. a II. světové válce

15/41 – Žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů
             a   kanalizací MSK v roce 2016   (540)

16/41– Příští jednání rady obce dne 04.07.2016 od 17 hod.




