
Z á p i s
ze 47. jednání rady obce, konaného dne 12.9.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/47-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 46. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – 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 (ze sil. 
             II/486) – havarijní stav – úkol trvá

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

2/47 – Pozvání na jednání ve věci zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji v návaznosti 
           na otevírání trhu a řešení výběrových  řízení dne 8.9.2016 od 11 hod. v 3. patře na ul. Divadelní
           č. 1 Městského úřadu v Novém Jičíně  (822)

3/47 – Poplatek za komunální odpad pro období 1.10.2016 až 30.9.2017 je ve stejné výši jako v období 
           předcházejícím

4/47 – Žádost firmy Mega-Sun Property s.r.o., Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava – Stará Bělá o pronájem 
           pozemku parcela číslo 1227 v k.ú. Krmelín o výměře 1 462m2 na dobu 99 let      (845)

5/47 – Žádost firmy Mega-Sun Property s.r.o., Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, právní 
           zastoupení Frank Bold advokáti, s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno, IČO 28359640, o vydání souhlasu 
           vlastníka pozemku s umístěním stavby podle §86 odst. 3 stavebního zákona – pozemek parc. č. 1211 
           – pro účely vydání územního rozhodnutí na stavbu „Účelová komunikace na pozemcích parc. 
           č. 1201, 1202, 1208, 1210 a 1211 v k.ú.  Krmelín pro napojení pozemků parc. č. 1201, 1202, 1208
           a 1210 na místní komunikaci parc. č. 1211 sloužící pro osobní a malá nákladní auta do 9 m. 
           (859)

2. Rada obce  schvaluje:

6/47 – Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla uzavřené mezi obcí 
           a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-
           Mariánské Hory, týkající se stavby „Chodník – ulice Proskovická , k. ú. Krmelín“:
           - č. 1671/D/FM/2016 – zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 1048/3, 589/1 – nad kanalizačními
              řady DN400 PVC (odlehčovací stoka), DN600 BE, DN300 BE, DN300 PVC
           - č. 1672/D/FM/2016 – zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1048/3 – nad přivaděčem pitné vody 
             DN600   O PK Bílov – Krmelín – Bělá
           - č. 1674/D/FM/2016 – zpevnění ploch na pozemku parc. č. 1048/3 – nad vodovodními řády DN80 0,
            DN100 O
           - č. 1675/D/FM/2016 – zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1048/3 – nad vodovodem DN80 PE 
             v majetku spol. RD STYL a.s.



7/47 – Žádost zákonných zástupců žáků 3. třídy ZŠ Krmelín o rozdělení třídy pro výuku angličtiny na dvě
           části a poskytnutí finančních prostředků na odměnu pedagoga do konce roku 2016 ve výši 18 550,-
           Kč

8/47 – 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 90m, za náhradu 2 000,-Kč bez 21% DPH   
           (663)

9/47 – Stanoviska z jednání stavební komise v roce 2016 ke dni 1.9.2016 včetně

3. Rada obce  ukládá:

10/47– Příští jednání rady obce dne 26.09.2016 od 17 hod.




