
Z á p i s
ze 44. jednání rady obce, konaného dne 1.8.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/44-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 43. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

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

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

          -bod 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.

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

2/44 – Žádost firma ANDRHAVR s.r.o., Staroveská 406, Krmelín o ukončení smlouvy č.j. 26/2016 o nájmu  
           - výpověď smlouvy ke dni 31.7.2016 – plocha 3,78m2 na autobusové zastávce Krmelín – Světlov
            ve směru Stará Ves nad Ondřejnicí – pro instalaci reklamního panelu (724)

3/44 – Žádost Mgr. Jakuba Čmiela, Martiny Helískové, Evžena Petera, Ing. Kamily Balcarové, Ing. Petra 
           Jakubka,  a Ing. Yvety Kovalčíková o svolání zasedání zastupitelstva obce dle ustanovení § 92, odst. 
           1, věty čtvrté zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon)  (714)

4/44 – Usnesení Exekutorského úřadu Přerov o vydání Dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby 
           nemovité věci dne 7.9.2016 v 13 hod. – podíl 1/6 na nemovitostech uvedených na LV 60 pro obec
           Krmelín (710)

5/44 – Informace ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky o nových dotačních titulech vyhlášených
           ministerstvem zemědělství    (711)

6/44 – Stanovy spolku „Náš Krmelín, z.s.“ pro rozhodnutí o schválení sídla v budově Zdravotního střediska, 
           č.p. 214

7/44 – Nabídka firmy JK grant s.r.o., Ratibořská 177a, 747 05 Opava na celkovou administraci projektu
           na pořízení kompostérů pro obec – administrace veřejné zakázky 21 000,-Kč bez DPH, administrace 
           projektu 7 000,-Kč bez DPH

8/44 – Oznámení Policie ČR, obvodní oddělení Brušperk o přestupku M.P. a O.L. – provádění podomního
           prodeje – slevy na elektřinu a plyn firmy Bohemia Energy entity, s.r.o., IČ2738673



2. Rada obce  schvaluje:

9/44 – Výběr nejvhodnější nabídky podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce „Chodník – ul. 
           Proskovická, Krmelín“ takto: nejvhodnější nabídku podal uchazeč Jan Slabý, místo podnikání 
           Bártkova 996, 739 44 Brušperk, IČO 11540613 – viz – odůvodněné schválení radou obce

10/44 – Předložení žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy o udělení licence 
             k vyjádření – dopravce Jiří Štefek, Jiřího Felixe 1677, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ10616489 
             – licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince 910982 Ostrava-
             Mošnov-Kopřivnice  (708)

11/44 – Adresu sídla spolku „Náš Krmelín, z.s.“ ul. Zdravotní, 739 24 Krmelín 214

12/44 – Smlouvu o poskytnutí právních služeb uzavřenou mezi obcí a Mgr. Jiřím Kubalou, advokátem, 
             Josefa Václava Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 72015446, DIČ CZ8204044970 za odměnu
             1 500,- Kč za každou započatou  hodinu právní služby   (729)

13/44 – Rozpočtové opatření č. 6/2016 – doplatek 4 000,-Kč na zhotovení kalendáře obce na rok 2017 
             – viz. příloha.

3. Rada obce  ukládá:

14/44 – svolat zasedání zastupitelstva obce dne 10.8.2016 od 17 hod. v 1. patře Obecního domu

15/44– Příští jednání rady obce dne 15.08.2016 od 17 hod.




