
Z á p i s
ze 49. jednání rady obce, konaného dne 10.10.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/49-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 48. 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 (k p. 
            Podracké 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

          - bod 7/48 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 11.10.2016 od 16 hod. v I. patře Obecního domu  
             -  úkol trvá

2/49 – Stížnost vychovatelek ZŠ T.G. Masaryka v Krmelíně na ing. Yvetu Kovalčíkovou za porušení 
           autorských práv uveřejněním fotografií ve Zpravodaji obce bez souhlasu autorek    (935)

3/49 – Rezignace PH na členství ve školské radě ZŠ Krmelín – děti ukončily docházku
            v ZŠ. T.G.Masaryka   (933)

4/49 – Žádost JK o označení ulic Světlovská a Školní obytnou zónou, nebo pěší zónou  (947)

5/49 – Informace moravskoslezského kraje, krajského úřadu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
           Moravskoslezského kraje ve výši 395 200,-Kč na realizaci projektu „Chodník podél ulice 
           Proskovické v obci Krmelín“ v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové 
           dokumentace  2016        (942)

6/49 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor financí o poskytnutí účelové dotace
            ve výši 44 180,-Kč na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů  (944)

7/49 – Informace Moravskoslezského kraje, krajského úřadu o vyhlášení dotačního programu na roky
           2016 – 2018 „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 – příjem žádostí od 28.10.2016  (938)

8/49 – Informace Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava o mimořádném odkalování přivaděče 
           pitné vody Staříč – Bělá dne 25.10.2016 – 10:05 až 10:45 hod. kalník  č.11 – Machůvka, 
           11:05 – 11:35 kalník č.14 – Jarkovský potok     (963)

9/49 – Nabídka Ministerstva vnitra na metodickou pomoc při řešení otázek souvisejících s problematikou 
           nočního klidu       (945)    

10/49 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru financí o poskytnutí příspěvku
             v rámci souhrnného dotačního vtahu ve výši 33 550,-Kč        (950)

11/49 – Nesouhlas s vyjádřením souhlasného stanoviska obce k připojení nemovitostí parc. č. 1201, 1202, 
             1208, 1210 k pozemní komunikaci parc. č. 1211, k.ú. Krmelín – sp. zn. OÚ 959/2015, OÚ 981/2015  
             (936)



2. Rada obce  schvaluje:

12/49 – Žádost HJ o souhlas vlastníka budovy ZŠ T.G. Masaryka, ul. Školní, Krmelín 170 s umístěním sídla 
             spolku s názvem Spolek rodičů Krmelín   (956)

13/49 – Odměnu členům anketní komise za provedení ankety ve výši 350,-Kč/den

3. Rada obce  ukládá:

14/49– Příští jednání rady obce dne 24.10.2016 od 17 hod.




