
Z á p i s
ze 45. jednání rady obce, konaného dne 15.8.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/45-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 44. 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 – úkol trvá

          -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 – úkol trvá

          - bod 30/43 – Zahájit činnost pro rekonstrukci můstku přes místní potok – ul. Na Nový svět. 
            – havarijní stav – úkol trvá

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

2/45 – Nabídka České národní banky, pobočky Ostrava na zavedení platebních karet k účtům klientů  (759)

3/45 – Konference Moderní veřejná správa dne 15. a 16. 9.2016  (774)

2. Rada obce  schvaluje:

4/45 – Příkazní smlouvu mezi obcí a zhotovitelem jk grant s.r.o., Ratibořská 1651/177 a, Opava 747 05, 
           IČ 03098761 na činnost v rámci projektu „Obec Krmelín – biologicky rozložitelný odpad“. 
           Odměna bez DPH ve výši:
           zpracování žádosti 6 000,-Kč
           analýza potencionálu produkce odpadu 6 000,-Kč
           administrace veřejných zakázek 9 000,-Kč
           příprava a realizace projektu 7 000,-Kč

5/45 – Žádost K.Š. o výjimku s vymezením nočního klidu dne 20.8.2016 – rodinná akce 
           na pozemku u RD do 02 hod. 21.8.2016 za účasti 28 osob     (744)

6/45 – ukončení smlouvy s firmou ANDRHAVR, s.r.o., Staroveská 406, Krmelín, č.j. 26/2016 o nájmu
           ke dni 31.8.2016 – plocha 3,78m2 na autobusové zastávce Krmelín – Světlov ve směru Stará Ves 
           nad Ondřejnicí – pro instalaci reklamního panelu    (724)

7/45 – Objednání 2 ks žaluzií v celkové ceně 2 584,-Kč vč. DPH u firmy Stínění.cz, Biskupská 3330/8, 
            702 00 Ostrava do okna v suterénu budovy Zdravotního střediska č.p. 214



8/45 – Ukončení členství p. T.Š. v redakční radě Zpravodaje, schválené na 2. jednání rady 
           obce dne 25.11.2014 

9/45 – Vyhlásit výběrové řízení na dodávku osobního automobilu Fabia Ambition 1,2TSI 66kW, 5-stup. 
            mech.

10/45 – Odměnu pro pracovníky obecního úřadu za mimořádné úsilí při administrativních pracích 
             v souvislosti s dokončením kanalizace v obci
     

3. Rada obce  neschvaluje:

11/45 – Žádost p. M.P. o koupi pozemků parc. č. 562/5 a 585/6          (657, 673)

4. Rada obce  ukládá:

12/45 – Zajistit tabulku k označení 1x ul. plk. Vávry a 2x ul. Luční

13/45– Příští jednání rady obce dne 29.08.2016 od 17 hod.




