
Z á p i s
ze 42. jednání rady obce, konaného dne 04.07.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/42-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 41. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

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

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

2/42 – Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru sociálních věcí k registrovaným 
            poskytovatelům sociálních služeb    (616)

3/42 – Žádost firmy ALBIXON – Bazénového specialisty č. 1 v ČR o spolupráci při doporučení stavebního 
           pozemku nebo hospodářských či průmyslových objektů pro výrobu bazénů a jejich zastřešení,
           vhodných pro tyto účely dle územního plánu.

4/42 – Referenční list pro firmu HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec    (649)

5/42 – Nabídku služeb Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 
           709 00 Ostrava – střediska kanalizačních sítí Frýdek-Místek v roce 2016             (610)

2. Rada obce  schvaluje:

6/42 – Smlouvu uzavřenou mezi obcí Krmelín a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
          o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program 
           na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ v maximální výši 74,85% celkových skutečně 
           vynaložených nákladů na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“, max. 
           ve výši 494 000,-Kč    (646)

7/42 – Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.j. 664/2016 uzavřenou mezi obcí a D.S.,  – 10m2 v suterénu 
           Zdravotního střediska k zřízení masérské a rehabilitační činnosti, nájem 3 000,-Kč/rok   (664)

8/42 – Objednat vytýčení hranice v terénu u ing. Marcela Hýla – mezi pozemky parc. č. 1052/4 –
           ul. Paskovská a parc. č. 1404 v k. ú. Krmelín pro potřeby zpracování projektové dokumentace 
           chodníku, a to od Příčné cesty ve směru Paskov.

9/42 – Smlouvu č. 88000702114/VB o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Krmelín a firmou 
           RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupenou společností 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 v celkové délce 3,62m za úplatu 605,-Kč vč. DPH jednorázově  
          (438)

3. Rada obce  ukládá:

10/42– Příští jednání rady obce dne 18.07.2016 od 17 hod.




