
Z á p i s
ze 46. jednání rady obce, konaného dne 29.8.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/46-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 45. 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) – splněno

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

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

2/46 – Informace Českého červeného kříže o udělení Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů 
           krve PŠ.         (792)

2. Rada obce  schvaluje:

3/46 – Cenová nabídka č. 513/2016 na výrobu a montáž svislého dopravního značení firmou Kopečný –
           K+K, s.r.o., Antošovická ul., lokalita dolu Koblov, Ostrava – Koblov, 711 00 – místní komunikace –
           cena17 117,-Kč bez DPH   (786)

4/46 – Smlouvu o pronájmu kanceláře v I. patře Obecního úřadu v Krmelíně firmě TIZZI spol. s.r.o., 
           Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž na dobu 08/2016 – 03/2017 – dokončení činností v rámci projektu 
           „Kanalizace a ČOV Krmelín“ a příprava investiční akce „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ (záměr 
           schválen 18.7.2016)

5/46 – Záměr podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011687/2, Krmelín, 
           mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
           Děčín, zastoupenou ing. Martinem Bartečkem – uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV 
           v pozemku parc. č. 842/1 za jednorázovou náhradu 2 000,-Kč + DPH    (814)

6/46 – Rozpočtové opatření č. 7/2016 – viz. příloha

7/46 – Výsledky výběrového řízení, konaného dne 15.8.2016, na zpracování projektové dokumentace akce 
           „Opěrná zeď v Krmelíně“



     1) MH Stavební partner, s.r.o. 63 000,-Kč bez DPH
         28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
         IČ 28568800, DIČ CZ 28568800
         Nabídka byla vyloučena ze soutěže – nebyly dodány dokumenty o oprávnění k podnikání

     2) INPROS F-M, s.r.o. 53 500,-Kč bez DPH
         28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
         IČ 64611281, DIČ CZ 64611281

      3) Hutní projekt Frýdek-Místek a.s. 79 500,-Kč bez DPH
          28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
         IČ 45193584, DIČ CZ 45193584

          Účastníci výběrového řízení: ing. Miloslav Kunát, Mgr. Jakub Čmiel, ing. Yveta Kovalčíková, ing.
           Václav Zezulka

8/46 – Uzavření smlouvy o dílo č. 15/16 s vítězem výběrového řízení firmou INPROS F-M, s.r.o., 28. října 
           1639, 738 01 Frýdek-Místek na zhotovení projektové dokumentace k územnímu  a stavebnímu řízení 
           pro akci „Opěrná zeď Krmelín“ parc. č. 13 v k.ú. Krmelín včetně inženýrských činností pro  získání
           územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci, rovněž zpracování rozpočtu vč. výkazu 
           výměr pro výběr zhotovitele stavby za cenu 53 500,-Kč bez DPH

9/46 – Občerstvení na fotbalový turnaj v Dole dne 3.9.2016 do hodnoty 3 200,-Kč

10/46 – Objednání 2 typů pohlednic obce po 150 ks




