
Zápisze schů ze RO č .48 ze dne 3. 8.2020

Zápis
ze 48. schŮze radv obce, konané  dne 3. 8. 202O

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

Omluveni:  lng. Miloslav Kunát, MUDr. Jozef Chmelo

Hosté :

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

Č as ukonč ení  schů ze: 18:30

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

body. Schváleno: 3 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

1,/ t/ 48 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

o bod 2t/67 Žádost státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho vyhodnocení  akce

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

r bod t/ 3/13 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

o bod 1,/3/41, Starostce obce - poptat cenovou nabí dku na kouřovou zkouš ku kanalizace obce l. Etapa -
trvá

bod 1-/a/aa Zajiš tění  poptávkové ho ří zení -,,Dopadová plocha" u ZŠ  r.C. Masaryka Krmelí n,

pří spěvková organizace, Termí n 31,.7.2020 - splněno

bod 1,/3/a5 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. a15 - zajiš tění  projektové  dokumentace - probí há

bod 2/3/a5 Poptat cenovou nabí dku na opravu schodiš tě do sklepa ZŠ  -trvá

bod 1/3/a6 Mí stostarostovi - vizuální  posouzení  stavu nánosu v korytu potoka p. č . 216 č .j. 46512020

- splněno (připravit projektovou dokumentaci k revitalizaci (opravě) koryta v majetku obce)

2/1,/48 Kolaudač ní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk,

souhlas s už í vání m stavby ,,Chodní k - ul. Proskovická, Krmelí n:  SO 451 - Veřejné  osvětlení  mí sta

pro přecházení  na pozemku parc. č . IO48/3 v k.ú . Krmelí n, obec Krmelí n č .j562/2020

Rozhodnutí  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor dopravy a silnič ní ho hospodářství , Radnič ní

IL48,738 01 Frýdek-Mí stek o povolení  uzaví rky a naří zení objí ž d'ky ve věci omezení obecné ho

už í vání  - silnice lll486, ul. Bruš perská, v obci Krmelí n v rámci akce ,,Sanace svahu v mí stě zárubní

zdi a rekonstrukce odvodnění  v obci Krmelí n" č .j.561,/2020

Sdělení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk k ří zení  o

odstranění  stavby - ,,Pří stavba k budově 

v k.ú . Krmelí n č .j. 556/2020

3/ t/48

4h/48

a

a

a



Zápisze schů ze RO č .48 ze dne 3.B.2O2O

5/ I /48 Seznámení  s podklady rozhodnutí  Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, Odbor dopravy a

chytré ho regionu, 28. ří jna I17 ,702 ] _8 Ostrava v rámci uzaví rky silrrice č . l/ 58 č .j,560/2o2o

6/1,/48 Oznámení  firmy Arpex Morava s.r.o,, lČ :  26809559, Teslova 873/2, 702 Oo Ostrava - Pří voz o

hloubkové m přelož ení sloupŮ ve stávají cí trase ke stavbě ,,Krmelí n, OBEC, 812OO74285 přelož ka

NNv č .j. 543/2O2O

7/ I /48 Seznámení  s podklady rozhodnutí  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ž ivotní ho prostředí a

zemědělství , Radnič ní  1,1,48,738 01 Frýdek-Mí stek, ve věci povolení  k odběru podzemní ch vod

ž adatele  č .j.532/2020

8/1,/48 Pozvání  Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor ú zemní ho plánování  a stavební ho

řádu, 28. ří jna 1,I7,7O2 !8 Ostrava kveřejné mu projednávání  návrhu aktualizace č .2 Zásad

ú zemní ho rozvoje Moravskoslezské ho kraje a vyhodnocení vlivů  na udrž itelný rozvoj ú zemí  č .j.

525/2o2o

9/1,/48 Žádost Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor sociální ch věcí ,28, ří jna 117,702 t8
Ostrava o sdělení  statistických ú dajů  ke správní m agendám osob se zdravotní m postiž ení m č .j.

357 / 2o2o

IO/ l/ 48 Žádost Moravskoslezské ho kraje, náměstka hejtmana kraje, 28. ří jna I17, 7O2 18 Ostrava o

souČ innost při realizaci aktivit ,,Dny rodin" v Moravskoslezské m kraji" č .j.529/2020

1,1/1,/48 lnformaci Č eské  televize k vypnutí  stávají cí ho vysí lání  ve standardu DVB-T k 27 .O8.2O2O

1,2/1,/48 Protokol firmy RV Styl s.r.o., Martinovská 3t68/48,723 O0 Ostrava - Martinov o předání a převzetí

pozemku zpět do už í vání  v rámci stavby,,Krmelí n, ul. Květná - stavební  ú pravy vodovodu" č .j.

554/2020

1,3/1,/48 Předávací  protokol firmy UDl MORAVA s.r.o., Havlí č kovo nábřež í 38,702 OO Ostrava kpředání

studie ,,Úprava dopravní ho řeš ení na vybraných lokalitách v obci Krmelí n" 53g/2O2O

t4/ t/ 48 Vyjádření  obyvatel ulice Stará cesta k plánované  dopravní  ú pravě ulice Stará cesta na

jed nosměrnou č .j. 535 / 2O2O

1,5/1,/48 Poptávkové  ří zení  - ul. Lomená oprava MK

1,6/1,/48 Nesouhlasné  stanovisko obyvatel ul. Okrajní  k plánované  zástavbě rodinnými domy v lokalí tě ul.

Okrajní  č .j. 564/2020

17/1,/48 Zápis firmy W| TKOW| TZ ENV|  a.s. k provedené  kontrole provozování Č OV t< rmelí n dne 21,.7.2o2o

č .j.536/2o2o

78/1,148 Nabí dky poptávkové ho ří zení  na provedení  dopadové  plochy na dětské m hřiš ti v Krmelí ně

1. EUROprojekt build and technology s.r.o., lČ : 26843226, Hasič ská 55t/52,7O0 30 Ostrava -
Hrabů vka ve výš i 294774,75 Kč  bez DPH

2.4sott, s.r.o., lČ :  28703324, Krkonoš ská 624,468 41Tanvald ve výš i 376 960,00 Kč  bez DPH

3. sport cite +  s.r.o., lČ :  04929845, Bí lovice 5Ig,687 12 Bí lovice ve výš i 308 940,00 Kč  bez DPH



Zápis ze schů ze RO č .48 ze dne 3.8.2020

1,9/1,/48 Nabí dku na servis kyslí kové  sondy LDO v nádrž iČ OV t< rmelí n v ceně 11590 Kč  bez DPH od firmy

HACH LANGE s. r, o. DOPLNlT ú daje o firmě

20/1,/48 Nabí dku přenosné ho multimetru pro Č OV Krmelí n v ceně 37 !34,55 bez od firmy HACH LANGE

s. r. o. DOPLNlT ú daje o firmě

21,/1,/48 Žádost oposkytnutí dotacezrozpoč tuobce

Krmelí n - kotlí kové  dotace lll. výzva č .j.55O/2O2O

2. Rada obce schvaluje:
I l2/4B Připojení  pozemku p. č .531,/4 zří zení m sjezdu k mí stní  komunikaci č .j.563/2020

2l2/48 Zvláš tní  už í vání  mí stní komunikace z dů vodu protlaku pod komunikací pro připojení na vodovodní

řád č .j. 534/2020

3/2l48 Napojení  novostavby rodinné ho domu 3 Krme| í n na obecní  kanalizaci č .j.549/2O2O

4/2/48 Ulož ení  vodovodní  a kanalizač ní  pří pojky pro napojení  na technickou infrastrukturu novostavby

rodinné ho domu na pozemku , k.ú . Krmelí n č .j.546/2020

5/2/48 Připojení  pozemku 3 zří zení msjezdu k mí stní  komunikaci č .j. 547 / 2O2O

612148 Zvláš tní  už í vání  mí stní  komunikace z dů vodu napojení  na vodovodní  a kanalizač ní  řád č .j.

548/2o2o

7l2/4B Poskytnutí  dotace é  z rozpoč tu obce Krmelí n ve výš i 7 500 Kč  vsouladu

s Dotač ní m programem ,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll" a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu

mezi obcí  Krmelí n, lČ :  00296848, Kostelní  70,73g 24 a 

 č . j55O/2O2O

8l2/48 Cenovou nabí dku firmySKANSKA a.s., Křiž í kova 682/34 a, 186 00 Praha 3 ve výš i 447745,38Kč

na opravu mí stní  komunikace ul. Lomená v Krmelí ně č .j.538l2O2O

9/2148 Cenovou nabí dku pro zpracování  studie - ll. varianta - střední  pumptrack (cca 8O0 až  1,.2OO m2,

dé lka dráhy 100-150 bm), cena realizace 200-350 t is Kč  pří rodní  povrch, 600 tis -1 mil Kč  asfaltový

povrch

LO/2/48 Vyhláš ení výběrové  ří zeni - Hřbitovní  zed's kolumbáriem.

xxlreLí x
Ws-w]
I s.§t|
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1,1,/2/48 Ví těze poptávkové ho ří zení firmu EUROprojekt build and technology s.r.o., lČ :26843226, Hasič ská

551,/52,700 30 Ostrava - Hrabů vka na provedení dopadové  plochy na dětské m hřiš tiv Krmelí ně

ve výš i 294774,75 Kč  bez DPH č .j. 51,8/2O2O

1,2/2148 Servis kyslí kové  sondy LDO v nádrž iČ OV Xrmelí n v ceně 11 59O Kč  bez DPH od firmy HACH LANGE

s. r. o. Zastrč ená 1278/8,141 00 Praha - Chodov

1,3/2/48 Nákup přenosné ho multimetru pro Č Ov Krmelí n v ceně 37 !34,55 bez od firmy HACH LANGE s.

r. o. Zastrč e ná 1278/8, 141, 00 Praha - Chodov č .j. 434/2O2O

Zapsáno dne 3. 8. 2020

Zapsal:  Petr Mócha

starostka obce
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