
Zápis ze schů ze RO č . 43 ze dne 25.5.2O2O

Zápis
z 43. schů ze radv obce, konané  dne 25.5.2020

Pří tomni:  lng. Tomáš  Jalů vka, Petr Mácha, lng. Miloslav Kunát, lng. Yveta Kovalč í ková

Omluveni:  MUDr. Jozef Chmelo,

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

Č as ukonč ení  schů ze: 19:10

Rada obce schvaluje přednesený program dneš ní  schů ze rady obce. Program je totož ný s projednávanými

body. Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :
7/7/43 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

. bod 2Ll67 Žádost státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho vyhodnocení  akce

,,Krmelí n - bezbarié rový chodní k" - ú kol trvá

bod1/3/73-Svolatjednání SmVaK&obec&policie_řeš ení problematikyul.Vodárenská-trvá

bod 1/aBO Starostce obce, oslovit majitele nemovitostí , kteří podlé hají ohlaš ovací  povinnosti dle OZV

1,/2OIO poplatek za ubytovací  služ by k přihláš ení  - trvá

bod 1,/3/41, Starostce obce - poptat CN na kouřovou zkouš ku kanalizace obce l. Etapa

bod 7B/a2 Starostce obce - odpověd' na č .j.28512020 (řeš ení v rámci projektu ,,Náves") - Splněno
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2/1,/43

3/1,/43

4/ t/43

5/1,143

6/1,/43

7/1,/43

8/ I l43

lnformace (koncept) navrž ených řeš ení  zpracovávané  studie ,,Úprava dopravní ho řeš ení  na

vybraných lokalitách v obci Krmelí n"

Ozná m e n í  rea l izace závě reč né  ho přezko umá n í  hospoda ře ní  č .j, 3O7l 2020

Souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk se změnou v už í vání  č ásti stavby - kanceláře v pří zemí

stávají cí ho RD  na

provozovnu masáž í  a kosmetiky. č .j.3t5/2O2O

Protokol o převzetí  a předání  daru 1 lBC kontejner á ] . m3 od firmy Č EPRO, a.s., lČ :  60193531,

Dělnická 12, č .p.2I3,17O 04 Praha 7 č .j. 327 / 2020

lnformace ke změně kreditní ú rokové  sazby na ú č tu/ú věru č .4205101081v měně CZK č .j. 352/2020

lnformace firmy Č tz Distribuce, a.s. lČ : 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děč í n lV-Podmokly

k realizaci projektové  dokumentace - Krmelí n, OBEC, 8120074285 přelož ka NNv č .j. 2OO/2O2O

Vyjádření  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ú zemní ho rozvoje a stavební ho řádu, Oddělení

ú zemní ho rozvoje, Radnič ní  1"J,48, 738 01 Frýdek-Mí stek ve věci:  ,,Výstavba komunikace na

pozemku parc. č .  č .j.332/2O2O
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Zápis ze schů ze RO č . 43 ze dne 25.5.2O2O

9/1,/43 Oznámení  magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství , Polit ických

obětí 2478, Frýdek-Mí stek o zahájení ří zení  ve věci prodlouž ení doby platnosti povolení  k nakládání

s vodamive smyslu ustanovení § 12 odst. 2 vodní ho zákona do 30.06.2030 č .i.329/2020

1,0/ I /43 Sdělení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavení  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk o dokonč ení

stavby ,,Rodinný dů m" na pozemku parc. č . n č .j.336/2020

1,1,/1,/43 lnformace Svazu měst a obcí Č R, Sdruž ení  mí stní ch samospráv Č n, Spolek pro obnovu venkova Č R

o vyhláš ení ,,Č erný den pro obce a kraje" na ú terý 26. května,2020

12/1,143 Žádost  o vyjádření  k připojení  novostavby rodinné ho domu na parcele č . ú .

 na stoku splaš kové  kanalizace vedenou v mí stní  komunikaci č .j,34O/2O2O

13/1,/43 Žádost obce Krmelí n o aktualizaci termí nu ZVA na akci ,,Kanalizace Krmelí n - ll. etapa

cz.os,1,.3o /  o.o l o.o /  17 _o7 t /  ooo7 146

1,4/7/43 Žádost Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany ú zemní ch zájmů  a státní ho

odborné ho dozoru, oddělení státní ho dozoru Olomouc, Dobrovské h o 6,77L 1] - Olomouc o vyvěš ení

návrhu opatření  obecné  povahy, kterým se zřizuje ochranné  pásmo radiolokátoru Stará Ves nad

Ond řejnicí  č .j. 339 /  2O2O

1,5/1,143 lnformace Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor dopravy a chytré ho regionu, 28. ří jna

1I7,7O218 Ostrava o ukonč ení  omezení  dopravy č .j.334l2O2O

1,6/1,/43 Stanovisko Krajské ho ředitelství  policie Moravskoslezské ho kraje, ú zemní  odbor Frýdek-Mí stek,

dopravní  inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Mí stek ke zvláš tní mu už í vání  rhí stní

komunikace v obci Krmelí n č ,j.333| 2OZO

17 / I / 43 Rozpis Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor š ko| ství , mládež e a sportu, 28. ří jna 1,I7,

70Z t8 Ostrava k rozpoč tu pří mých výdajů  na vzdělávání  na rok 2O2O č .j.31,1,/2O2O

18h/43 Nabí dka Asociace podpory rozvoje kulturní ch aktivit ke spolupráci na neziskové m projektu

s názvem ,,Skuteč ná liga podporují cí m již  15 let mladé  hudební talenty č .j.31,812020

19/ t/43 Rozhodnutí  Krajské ho ú řadu, Odbor ž ivotní ho prostředí a zemědělství ,28.ří jna'J,I7,702 ] .8 Ostrava

o udělení  souhlasu firmě LH Store s.r.o., lČ :  27801586, Staroveská 567, 739 24 Krmelí n

k provozová ní  zaří zení  ke sběru, výkupu a využ í vání  odpadů  a jeho provozní ho řádu č .j. 335/2O2O

20/7/43 Veřejnou vyhláš ku - opatření  obecné  povahy Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Radnič ní  'J,L48,738

01 Frýdek-Mí stek ke stanovení  přechodné  ú pravy provozu č .i.31,2/2OZO

21/7/43 Oznámení  Ministerstva vnitra Č eské  republiky, odbor vš eobecné  zprávy, Náměstí  hrdinů  1,634/3,

1,4o 2I  Praha 4 o vydání  č ástky 2/2020 Věstní ku vlády pro orgány krajů  a orgány obcí  dne 22. května

2o2o č .j.345/2020

22/ t/43 Žádost o spolupráci vzálež itosti umí stění

lednice pro zemřelé  investor firma Charitas, Nová Bělá č .j. 34I /2O2O
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2.

1,/2/43

2/2/43

3/2143

4/2/43

5/2/43

6/2/43

7/2/43

8/2/43

9/2/43

Io/2/43

tI / 2/43

Rada obce schvaluje:

Nabí dku č . 163 firmy WITKOWITZ ENV|  a.s., lČ :  04528131, Ruská 11,42/30,703 OO Ostrava -
Ví tkovice na technické  poradenství a servis Č Ov t< rmelí n č . 163 Č .i.zzolzOZO

Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR s lng. Janem Gubáš em, Vš echovice 69, 666 03 Tiš nov

č .i.354/2o2o

Uzaví rku mí stní  komunikace - ul. Slunná od 8.6. - 30.6.2020 z dů vodu zataž ení  nové ho potrubí

D90 do stávají cí ho PVC DN 150. č .j. 3lO/2O20

Přesah pož árně nebezpeč né ho prostoru přes hranici pozemku v rámci akce ,,Pů dní  vestavba a

rekonstrukce rodinné ho domu č .p. č .j. 326/2020

Už í vání  komunikace - ul. Slunná od 8.6. - 30.6.2O2O z dů vodu zataž ení  nové ho potrubí  D90 do

stávají cí ho PVC DN 150. č .j. 3O9/2O2O

Předlož enou dokumentaci ke stavbě ,,Sklad Sýrů ". Stavební k MVDr. Lukáš  Hlubek, Petřvald 27,

742 60 Petřvald č .j.3I3/2O2O

Výkresovou dokumentaci ke stavbě ,,Oplocení  pozemku parc. č . "

č ,j.273l202o

Budoucí smlouvu o zří zení věcné ho břemene a podepsání souhlasu v rámci stavby,,Krmelí n, Obec,

8I2OO72313. přelož ka kNN v k.ú . Krmelí n č .j.317 / 2020

Připojení  novostavby rodinné ho domu na parcele č .  na stoku splaš kové

kanalizace vedenou v mí stní  komunikaci na parcelách č  č .j.34Ol202O 
,

Výpověd'smlouvy o dí lo firmě Vodotech, spol. s.r.o., Jaselská 220/47,747 04 Opava na odběr a

analýzu vzorků  vod z výpustí  u vodní ho toku Máchů vka, katastrální  ú zemí  Krmelí n.

Nabí dku  na opravu střechy provozovny Krmelí n - Zahradnická 375, dle cenové

nabí dky ve výš i 60 016,- s DPH.

3.

I l4143

Rada obce nesouhlasí :

S poskytnutí m finanč ní ho pří spěvku Středisku sociální ch služ eb města Kopřivnice, p.o.,

Č eská 320, 74221, Kopřivnice na provoz sociální ch služ eb č .j.316/2020

Zapsóno dne 25. 5.2020

Zapsal:  Petr Mócha

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce


