
Z á p i s
ze 43. jednání rady obce, konaného dne 18.07.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/43-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 42. 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 – splněno

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

2/43 – Zápis z jednání valné hromady Sdružení  měst a obcí povodí Ondřejnice ze dne 25.5.2016 
           a 22.6.2016

3/43 – Rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
           správy dopravy a pozemních komunikací o povolení uzavírky – částečné silnice II/486 dne 25.7.2016 
           od 5:00 do 20:00 hod. a 26.7.2016 od 7:00 do 17:00 hod. a úplné uzavírky dne 30.7.2016 od 5:00 
           hod. do 23:00 hod.         (699)

4/43 – Upozornění Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na zvýšené nebezpečí požárů 
           při sklizni na polích  a požárů lesa   (695)

5/43 – Oznámení Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu o konání
           společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Ostravy dne 1.8.2016 v 9 hod.,
           na Magistrátu města Ostravy v budově Nové radnice ve 4. patře v kabinetu architektury
           (687)

6/43 – Žádost firmy TIZZI spol. s.r.o.,  Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž a pronájem kanceláře v I. patře 
          obecního úřadu od 08/2016 do 03/2017 pro dokončení kanalizace a ČOV – I. etapy  a přípravu 
           projektové dokumentace kanalizace – II. etapa    (685)

7/43 – žádost domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, s.r.o. o přidělení finančního daru 
           z rozpočtu obce v oblasti poskytování sociálních služeb (Trnávka 55, 742 58, DIČ CZ28634560)
           klientka p. L.B.   (677)

8/43 – Potvrzení Ministerstva kultury o evidenci periodického tisku Zpravodaj obce Krmelín – evidenční 
           číslo MK ČR E 22609           (667)

9/43 – Nabídka firmy AZ TOWER, Pražákova 69, Brno na zpracování průkazu energetické náročnosti 
           budov  v majetku obce.         (688)

10/43 – Žádost firmy NOVPROFM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření ke stavbě
             a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
             provést stavbu číslo IV-12-8012424/01 „Krmelín, Polach, Zahradník, Chudárek kNN“ – uložení 
             zemního kabelu nízkého napětí v pozemcích parc. č. 1046/1 a 706/11  (663)



11/43 – Žádost  M.P. o prověření – kanalizace v obci Krmelín zaslána na Nejvyšší kontrolní úřad, 
             Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Krajskou hygienickou stanici MS kraje
             (522)

12/43 – Sdělení krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
             o postoupení podání M.P. ve věci stavebně technického stavu a tím způsobení sekundární prašnosti 
             z místní komunikace ul. Na Mečník věcně a místně příslušnému  správnímu orgánu – Obec 
             Krmelín, ul. Kostelní,  Krmelín 70   (672)

13/43 – Stížnost  J.J. na podjatost starosty obce podaná starostovi obce a kontrolnímu výboru (Mgr. Jakub 
             Čmiel, ing. Yveta Kovalčíková)

2. Rada obce  schvaluje:

14/43 – Dotační program „Kotlíková dotace v obci Krmelín“.

15/43 – Žádost TJ Sokol Krmelín o spolupráci při úpravách lokality Důl.  (674)

16/43 – Žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů v Krmelíně o povolení k uspořádání výstavy 
             drobného zvířectva ve dnech 3. a 4.9.2016 v areálu ČSCH ZO Krmelín.    (682)

17/43 – Záměr obce pronajmout kancelář v I. patře obecního úřadů od 08/2016 do 03/2017

18/43 – Nabídka pana K.S. na prodej obrazu (malíř A. Hajduček, 1942) s motivem Krmelína za 2 500,-Kč 
             (683)

19/43 – Žádost TJ Sokol Krmelín spolek IČ60043296, Brušperská ul. č.p. 72, 739 24 Krmelín o poskytnutí 
             dotace z rozpočtu obce Krmelín ve výši 50 000,-Kč pro rok 2016 na zřízení kanalizační přípojky 
             k hale TJ Sokol, a to od hlavní stoky k hranici pozemku TJ Sokol Krmelín, ul. Brušperská, 
             Krmelín 72, termín vyúčtování dotace do 30.10.2016.   (689)

20/43 – Záměr obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
             o právu provést stavbu číslo IV-12-8012424/01 mezi obcí Krmelín a společností ČEZ Distribuce, 
             a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností 
             NOVPRO FM, s.r.o. Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek – stavba „Krmelín, Polach, Zahradník, 
            Chudárek kNN“ – uložení kabelu NN v pozemcích parc. č. 1046/1 a 706/11 v celkové délce 
             cca 90m za náhradu 2 000,-Kč bez 21% DPH   (663)

21/43 – Rozpočtové opatření č. 5/2016 – viz. příloha.

22/43 – jako zřizovatel PO MŠ Krmelín, č.p. 70, ul. Kostelní výběrové řízení provedené ředitelkou MŠ 
             na výměnu linolea v I. podlaží budovy firmou STYLE FLOOR PRODUCTS s.r.o., Oblouková
            1300/9a, 725 25 Ostrava-Polanka, IČ28577761 v ceně 151 976,-Kč vč. DPH.

23/43 – U firmy Strabag, a.s., o.z. Ostrava, direkce TF, oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-
             Svinov objednat pokrytí části ulice Na Mečník asfaltovou vrstvou v místě napojení  na ul. Stará 
             cesta o ploše 100m2 za cenu 33 248,-Kč bez DPH (poškozen povrch při zatáčení vozidel) 
             T: do 20.7.2016

24/43 – Výsledky výběrového řízení na zpracování nového územního plánu obce – dne 4.7.2016:
             - Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., 450 000,-Kč bez DPH
                Příkop 8, 602 00 Brno
             - Amec Foster Wheeler s.r.o. 374 000,-Kč bez DPH
               Křenová 58, 602 00 Brno
             - Ing. arch. Pavel Klein 248 000,-Kč bez DPH



               Kroftova 35, 616 00 Brno není plátce DPH
             - Urbanistické středisko, s.r.o. 300 000,-Kč bez DPH
               Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba
             - Institut regionálních informací s.r.o. 484 500,-Kč bez DPH
               Chládkova 898/2, 616 00 Brno
             - Ateliér Archplan Ostrava 288 000,-Kč bez DPH
               Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov
             - ing. arch. Elen Malchárková 310 000,-Kč bez DPH
               747 24 Strahovice 132

25/43 – s vítězem výběrového řízení na zhotovení územního plánu pro obec Krmelín ing. arch. Pavlem 
             Kleinem uzavřít Smlouvu o dílo „Územní plán Krmelín“ v ceně 248 000,-Kč – není plátce DPH.

26/43 – Oznámení zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na uzavření smlouvy o dílo na dodávku 
             projektových prací, inženýrské činnosti, činnosti TDI a autorského dozoru při realizaci stavby 
             „Opěrná zeď“ v Krmelíně.

27/43 – Výzvu k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření 
             smlouvy o dílo na dodávku projektových prací, inženýrské činnosti, činnosti TDI a autorského 
             dozoru při realizaci stavby „Opěrná zeď“ v Krmelíně.

3. Rada obce  ukládá:

28/43 – Zajistit správné označení ul. Kostelní dopravními značkami zákaz vjezdu nákladních automobilů
             ze silnic I/58 a II/486

29/43 – Zjistit možnost umístění měřiče rychlosti na silnici I/58 před přechodem pro chodce u autobusových 
             zastávek ve směru Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí.

30/43 – Zahájit činnost pro rekonstrukci můstku přes místní potok – ul. Na Nový svět (ze sil. II/486) –
              havarijní stav.

31/43– Příští jednání rady obce dne 01.08.2016 od 17 hod.




