
Z á p i s
z 50. jednání rady obce, konaného dne 24.10.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/50-  Kontrolu úkolů a usnesení ze 49. 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 – splněno

          - bod 6748 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 11.10.2016 od 16 hod. v I. patře Obecního domu  
            -  splněno

2/50 – položení věnce k pomníkům padlých v I. a II. světové válce dne 27.10.2016 v 17 hodin

2. Rada obce  schvaluje:

3/50 – Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/48/r/2016/Sk uzavřenou mezi vlastníkem nemovitosti 
Moravskoslezským krajem, ul.  28. října 117, 702 18  Ostrava, zastoupeným Správou silnic Mo-
ravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymí-
rova 2287, 738 33  Frýdek-Místek a Obcí Krmelín – investorem stavby „Chodník – ulice Prosko-
vická, Krmelín“, v délce 950 m částečně umístěným na pozemku parc. č. 1048/3 v k. ú. Krmelín
(970)

4/50 – prodejní cenu suvenýru Krmelín Kč 30,-- vč. DPH a kalendáře obce na rok 2017 ve výši 
Kč 50,-- vč. DPH

5/50 – Darovací smlouvu uzavřenou mezi dárcem Obcí Krmelín a obdarovanou – LA – finanční transfer 
           z rozpočtu obce ve výši Kč 4000,-- jako ocenění činnosti při přípravě a realizaci jarmarku řemesel 
           v Krmelíně v roce 2016  (1020)

6/50 – Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě, číslo příkazníka: 2014002-T, uzavřený mezi příkazcem Obcí 
Krmelín a příkazníkem TIZZI spol. s r. o., Bílanská 1861/84, 767 01  Kroměříž – provedení 
dodatečné služby neuvedené v původních zadávacích podmínkách a nezbytné pro provedení 
původních služeb v rámci akce „Kanalizace a ČOV Krmelín“ v rozsahu: 

- příprava podkladů pro získání dodatečných finančních prostředků na úhradu veřejných částí přípojek
-    kontrola procesu připojování RD na kanalizační síť včetně technických  konzultací, 
     zpracování systému evidence připojení a potřebných údajů k následným smlouvám, vytvoření 
     výzvy vlastníkům s požadavky připojovacího procesu a rozvoz těchto materiálů všem
     vlastníkům
-    sledování a shromažďování výsledků ze zkušebního provozu ČOV pro vyhodnocení 
     zkušebního provozu  a podklad ZVA

      -    zpracování vyhodnocení zkušebního provozu a předání zástupci vodoprávního úřadu
-    shromažďování informací o připojených subjektech – vypracování přehledu připojení včetně
      výpočtu EO pro ZVA a pro smluvní vztah s majiteli nemovitostí
-    příprava a zpracování vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s cílem naplnit podmínky RoPD



-   konzultace při stanovení výše stočného dle podmínek poskytovatele dotace
Zahájení výše uvedených činností po předání a převzetí stavby a ukončení činnosti (04/2016)
dle příkazní smlouvy č. 2014002-T až po závěrečné vyhodnocení stavby dle podmínek poskyto-
vatele dotace (11/2016) za cenu Kč 349200,-- bez DPH

7/50 – Smlouvu o poradenské spolupráci uzavřenou mezi Obcí Krmelín a firmou TIZZI engineering spol. 
s r. o., Bílanská 1861, 767 01  Kroměříž, jejímž předmětem je technické poradenství a zprostředko-
vání jednání v souvislosti s přípravou projektu „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ ve stupni DUR
spočívající v těchto činnostech:
- soupis vlastníků, které nebylo možné připojit v rámci I.etapy
- výpis všech parcel a majitelů pro umístění veřejné stokové sítě a soukromých přípojek
- návrh smluvních vztahů pro umístění veřejné stokové sítě na pozemcích vlastníků
- návrh smluv opravňujících k zastupování vlastníka při návrhu umístění soukromých přípojek až
 do územního souhlasu
- předání smluv vlastníkům
- spolupráce při projednávání a připomínkování návrhu DUR mezi projektantem a objednatelem
- kontrola úprav DUR dle všech připomínek
Doba plnění 06/2016 až 10/2016 za cenu Kč 55000,-- bez DPH

  
8/50 – Smlouvu o dílo č. PePo/1406/2016 mezi Obcí Krmelín a Josefem Kleinwächterem, Čajkovského

1511, 738 01  Frýdek-Místek, IČ 12643441, jejímž předmětem je tisk zpravodaje obce Krmelín dle 
specifikace díla. Dílo bude prováděno formou dílčích plnění dle dílčích objednávek. Dílo bude 
zhotoveno předáním bez vad a nedodělků. Cena je stanovena v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy
a odvíjí se od počtu kusů zpravodaje a počtu stran 1 ks zpravodaje

3. Rada obce  ukládá:

09/50 – příští jednání rady obce dne 07.11.2016 od 17 hod.




