
Zápisze schů ze RO č .49 ze dne 17.8.2020

Zápis
ze 49. schů ze radv obce. konané  dne 17.8. 2020

Pří tomni:  lng. Tomáš  Jalů vka, lng. Yveta Kovalč í ková, MUDr. Jozef Chmelo

Omluveni:  lng. Miloslav Kunát, Petr Mácha

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 :

I / 1,/49 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

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

,,Krmelí n - bezbarié rový chodní k" -trvá
. bod 1,/3lL3 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

o bod 1,13/45 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. a15 - zajiš tění  projektové  dokumentace - probí há

o bod 2/3/45 Poptat cenovou nabí dku na opravu schodiš tě do sklepa ZŠ  -trvá

2/7/49

3/1,/49

4h/49

5/ I /49

Cenovou nabí dku firmy SmVak a.s., lČ :  45193665, 28. ří jna 7235/169,7O9 OO Ostrava - Mariánské

Hory na monitoring kanalizace Krmelí n - Nová Bělá ve výš i 2] - 687,-Kč  bez DPH č .j,62012020

lnformaci firmy Moravan/  a.s., lČ :  47672439, Kateřinice 198, 742 58 Kateřinice o slouČ ení  se

společ nosti Mlé č ná farma Lubina, spol. s.r.o. č .i.567/2OZO

Oznámení Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk o zahájení

společ né ho ú zemní ho a stavební ho ří zení  pro stavbu ,,Rodinný dů m s terasou a krytým stání m se

skladem" na pozemku parc. č . 3O3l12 v k. ú . Krmelí n č .j.568/2020

Předávací  protokol od zhotovitele lng. Radana Slež ka, lČ : 14600544, G. Klimenta 495/4,7O8 OO

Ostrava - Poruba ze dne 07.08.2O2O na stavebně technický prů zkum objektu kap| e (modlitebna)

vč etně pří stavby. č .j. 583 /2O2O

Souhlas Krajské ho ú řadu, Moravskos| ezské ho kraje, Odbor ú zemní ho plánování  a stavební ho

řádu,28. ří jna 1,I7,7O21.8 Ostrava s řádem veřejné ho pohřebiš tě Krmelí n. č .j.57Ol2O20

6h/49



Zápis ze schŮze RO č . 49 ze dne 17.8,2O2O

7 / 1,/49 Oznámení  Ministerstva ž ivotní ho prostředí , Odbor druhové  ochrany a implementace

mezinárodní ch závazků , Vrš ovická 65, 100 10 Praha 10 o zahájení  správní ho ří zení  ve věci změny

rozhodnutí o povolení k provozování záchranné  stanice ZO Č SOP Nový Jič í n, p, o. č .j. 576/2020

8/1,/49 Cenovou nabí dku firmy J2V services spol. s.r,o., lng. Jaroslav Grogar, K,H. Máchy 1323,27-/  tt
Neratovice na konzultač ní  služ by vsouvislosti s ukonč ování m projektu Kanalizace Krmelí n - ll.

etapa ve výš i a4 000,-Kč  bez DPH č .j,623/2020

g/1,/49 Sdělení n k záměru výstavby chodní ku na ul.

š kolní  č .J.565/2020

1,o/1,/49 Žádost  o povolení  kvybudování vyhrazených

parkovací ch stání   č .j. 580/2O2O

11,/1,/49 Stí ž nost n na obecní  rozhlas č .j.

575/2o2o

1,2/1,/49 Oznámení firmy REMA Systé m, a.s., Budějovická 1,667/64,1,4O 00 Praha - 4 ke sběru a odběru

veš kerých televizorů  a poč í tač ových monitorů  znač ky Samsung č .j.558/2O2O

t3/1,/49 Oznámení  firmy REMA Systé m, a.s., Budějovická L667/64, l4O 00 Praha - 4 kodevzdávání

veš ke rých vyslo už ilých e le ktroza ří zen í  znač ky Sa msu ng č .j. 581-/  2020

1,4/1,/49 Rozhodnutí  Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor dopravy a chytré ho regionu, 28.

ří jna 117 ,7O2 18 Ostrava k povolení  omezení  obecné ho už í vání  č ásteč nou uzaví rkou silnice l/ 58

z dů vodu obnovy povrchu silnice l/ 58 č .j. 592/2O2O

1,5/1,/49 Oznámení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk o zahájení

společ né ho ří zení o změně ú zemní ho rozhodnutí a změně stavby před její m dokonč ení m ,,Š kolní

hřiš tě pro ZŠ  v Krmelí ně" na pozemcí ch parc. č . 11 a parc. č . 9 v k.ú . Krmelí n č .j.586/2020

1,6/1/49 Zápis firmy sportcité  s.r.o., lČ :  o4g2g845, Bí lovice 51g,68-]  12 Bí lovice o předání dí la ,,Š kolní  hřiš tě

pro ZŠ  v Krmelí ně" č .j,589/2020

17/1,/49 Vyjádření  Ředitelství silnic a dálnic Č R, lČ :  6599339O, Č erč anská 1,2,1,4O OO Praha 4, kvýstavbě

přelož ky l/ 58 č .j. 624/2020

78h/49 Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk

s umí stění m stavby,,Vodovodní  pří pojka pro zahradní  chatku na pozemku t k.ú .

Krmelí n" na pozemku 1,048/3 v k,ú . Krmelí n č .j.573/2O2O

19/1,/49 Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk

s umí stění m stavby ,,Plynofikace rodinné ho domu  Krmelí n v pozemcí ch

v k.ú  . Krmelí n č .j.57a/202O

2. Rada obce schvaluje:
t/ 2/49 Cenovou nabí dku firmy SmVak a.s., lČ :  45193665, 28.ří jna 1235/ t69,709 0O Ostrava - Mariánské

Hory na monitoring kanalizace Krmelí n - Nová Bělá v předběž né  výš i 21 687 ,-Kč  č .j. 620/2020

2/2/49 Smluvní  ujednání  Renomia k pojiš tění  majetku, přeruš ení  provozu a odpovědnosti podnikatelů

(SME 1/20) - DSU001, pojistná smlouva č . 503597581 č .j. 587 / 2O2O
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3/2149 Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, 28. ří jna 1-!7,7O218 Ostrava a obcí Krmelí n - Poskytnutí

dotace z rozpoč tu obce Krmelí n v rámci s realizaci projektu ,,Kotlí kové  dotace

v Moravskoslezské m kraji - 2. výzva" č .j. 542l2O2O

4/2/49

5/2l49

6/2/49

7/2l49

Rozpoč tové  opatření  č .1,2- viz pří loha č . 1

Povolení zvláš tní ho už iváni mí stní  komunikace 

z dů vodů  ulož ení  podzemní ch kabelů  NN pomocí  bezvýkopové  technologie - protlaku

č .j.572/2020

Návrh znění  smlouvy ,,O odvádění  odpadní ch vod a č iš tění  odpadní ch vod veřejnou splaš kovou

kanalizaci č í slo ...f ." kanalizace ll. Etapa -vzor pro připojení  nemovitostí

Řád veřejné ho pohřebiš tě Krme| í n

Zapsáno dne 1-7. 8. 2020

Zapsala: lng. Yveto Kovalč í ková

tng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce

6i, rueba--

mí stostardsta obce




