
, Zápis ze schůze RO č. 41 ze dne 27.4,2020

Zápis
z 41. schůze radv obce. konané dne 27.04.2020

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

Omluveni:

Hosté:

Předsedaiící: lng. Yveta Kovalčíková

Časzahájeníschůze: 16:00

Čas ukončení schůze: 18:10

Rada obce schvaluje přednesený program dnešní schůze rady obce. Program je totožný s projednávanými
body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:
Ll1/4! Kontrolu úkolů ze schůze rady obce:
. bod 21167 Žádost státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného vyhodnocení akce

,,Krmelín - bezbariérorr,ý chodník" - úkol trvá
o bod Ll3lL3 - Svolat jednání SmVaK & obec & policie - řešení problematiky ul. Vodárenská - trvá j

o bod L/4l30 starostce obce, oslovit majitele nemovitostí, kteří podléhají ohlašovací povinnosti dle ozv
L{}9IO poplatek za ubytovací služby k přihlášení - truá

o bod Ll4/36 Starostce obce - projednání připojení na PCO s firmou E+M plus s.r.o. v rámci zabezpečení
OÚ - Splněno (poptána CN na napojení PCO)

. Ll3l39 Starostce obce - zařadit na program ZO odpuštění nájmu Gastrodrinks - splněno

. 7/3/40 Starostce obce - svolat ZO v termínu 6.5.2020 - splněno

ZlLl4L Žádost o povolení připojení nemovitosti

zřízením sjezdu nebo nájezdu k místní komunikaci č.j. L65|2O2O

3/t/4L Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č.j.26012020

4/L/4L Žádost o povolení připojení

sousední nemovítosti zřízením sjezdu nebo nájezdu k místní komunikaci č-j.2L8{2O2O

5l1/4L Územní souhlas Městského úřadu Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk s umístěním stavby

,,Novostavba vodovodní přípojky" na pozemcích parc. č -' - 25O|2O2O

6/1/41 Výzvu Státního pozemkového úřadu, lČ:OL312774, Husinecká l024/t7a,130 00 Praha 3 k vyplnění

tabulky - kontrola užití bezúplatně převedených pozemkú č.j.266/2020

7/Ll4I Žádost o poskytnutí dat k existenci a průběhu sítív majetku obce Krmelín na

pozemcích pa rc. č. 7 05 l L a 7 O5 l 6 v k. ú. Krmel ín č.j. 25a / 2O2O



Zápis ze schůze RO č. 41 ze dne 27,4.2O2O

, informaci k existenci sítí ve vlastnictví obce * jedná se

r.ú. Krme]ín č.j. 248l2O2O

10/1/47

Žádost firmy Via Comperta s.r.o., lČ: 07755023, Karla Hynka Máchy 52O3l33, 722 OO Ostrava -
Třebovice o poskytnutí polohy vedení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 3O3/7v k.ú. Krmelín č.j.

246l2o2o

Žádost firmy NOVPRO FM, s,r.o., lČ: 28633504, Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření
k existenci sítí ve vlastnictví obce a vyjádření ke stavbě pro územní souhlas ke stavbě technického
vybavení - podzemní vedení NN - distribuční sítě společnosti Črz oistribuce a.s. 244l2o2o

Výsledek hospodaření2OL9 Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, p. o. OÚ 2$l2o2}

Výsledek hospodaření ZOL9, Návrh rozdělení výsledku hospodaření 20t9 Mateřská škola Krmelín,

p. o.- oú 277/2o2o

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek poskytnuté dotace na akci

,,Kanalizace Krmelín ll. etapa" č,j.267l2O2O

Žádost předsedkyně klubu senioru v Krmelíně o převedení schválených finančních prostředků na

zájezdy na rekonstrukci kuchyně v klubu seniorů. č.j.27017020

8lLl4L

9ltl4t

L].lLl4t

lutl4t

L3l1/47

L4lLl4L

L'hl41

16/Il41,

17 /Ll47

18lLl47

Žádost ,

o parcely č.

Připomínku

Krmelín 252l2O2O

73924 Krmelín k novému územnímu plánu obce

Nabídku firmy REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64 ke spolupráci ve svozu elektroodpa4u. č.j.

269/2o2a

Podnět

komunikaci.

žádost paní

k řešení situace ohledně poklopu na dešťové kanalizaci v místní

k vryřešení situace oh]edně odvádění odpadních vod z rodinného

domu na uliciStarodvorská č.p.

2. Rada obce schvaluje:

U2l4L Nákup vozidla Fiat Ducato 2.3jtd 95kw IO{2O15 naj. 76tkm. 3,5t v hodnotě 520 300 Kč.

2/2/4! Žádost firmy Šňupárek - inženýrská činnost a projekce k RD parc. Č. 861, 862/2- č.i.268/2020

3l2l4l Uzavření smlouvy s ČeZ Oistribuci, a.s., lČ 24729O35, Teplická 874/8,405 01 Děčín lV-Podmokly
o budoucísmlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. lV-12-80198I9lO2
č.j. 261.12020

Uzavření smlouvy a panem , ,,Smlouva o

smlouvě budoucí o zřízení sluzebnosti inženýrské sítě a právu umístit a provést stavbu Č.j.

264/2020

4/2l4t



5/2l4t

6l2l4t
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Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s firmou CET|N a.s., lČ: 25788680, Českomoravská

25IO/19,190 00 Praha 9 č.j.245/2O2O

7 /2/4!

Vyjádření k sítím ve vlastnictví obce a vyjádření ke stavbě ,,Krmelín 426115,4L21625597, smyčka

NNk" pro územnísouhlas firmě NOVPRO FM, s. r. o., lČ: 28633504, Sadová 609, 738 01 Fnýdek-

Místek č.j.244/2a2O

Vyjádření k akci ,,Krmelín 426/L5,4L27625597, smyčka NNk" pro vydání územního souhlasu
stavby z h]ediska silničního správního úřadu firmě NOVPRO FM, s. r. o., Sadová 609, Fnýdek-

Místek, čj. oÚ 262/2020

Formulář žádosti na kotlíkovou dotaci od obce krmelín

lnventarizační zprávu Obce Krmelín za rok 2019,

Dar Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s.. lČ: 26850176, Gurťjevova 459l1,700 30 Ostrava - Zábřeh

na poskytnutífinančního transferu na provoz 25512020

Darovacísmlouvu Mobilnímu hospici Ondrášek, o,p.s., lČ: 26850176, Gurtjevova 459/71,7O0 30

Ostrava - Zábřeh na poskytnutí finančního transferu na provoz č.j.27612020

;

SS výkopem montážní jámy firmou ZEPR|S s.r.o., Mezi Vodami 27 , L43 20 Praha 4 na ulici Slunná

v termínu 11.4.2020 z důvodu zatažení PE potrubí d90 do stávajícího PVC DN150 č,j.265/2020

Zvláštní užívání místní komunikace ul. Květná firmě RV Styls.r.o., Martinovská 3168148,723 00

Ostrava - Martinov z důvodu stavebních úprava vodovodu č.j. t99l202g

8l2/47

9l2l4I

to/214L

tLlzl4L

L2lzl4t

t3|2l4L

t4/2l4L Zařazení území obce do území působnosti MAS Pobeskydí na programové období 2021-2027 č,j.

278/2a2o

75l2l4L Rozpočtové opatření č.612020 viz. Příloha

t6/Zl41, Dodatek č.1 k pachtovní smlouvě 16012016 firmě Moravan a.s., lČ:47672439, Kateřinice t98,742
58 Kateřinice

17l2l4t Zápis likvidační komise k vyřazenému majetku Obce Krmelín za rok 2019.
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3.
tl3l4t

2l3/4t

Rada obce ukládá:
Starostce obce - poptat CN na kouřovou zkoušku kanalizace obce l. Etapa

Starostce obce - zkontaktovat majitele nemovitosti č.p. 38 ohledně stížnosti p. Mytyzkové

Rada obce nesouhlasí:

S Žádostí o finanční podporu Domova pro seniory OAS& lČ: 27857018 Petřvaldík 68,

74268 Petfuald u Nového Jičína - nenív rozpočtu obce čj. 25UZO20

4.

Ll4141

Zapsáno dne 27.4.2a20

Zapsal: Petr Mócha oBEc KRilEL|N a-
Kosúelni 70

7§2l Krmclln
lC: 0@968tE DlČ: CZ0@96E4E

)

}

lng. weta Kovař}ffiá

starostka obce

|etr M}cha

místostarosta obce


