
Zápis ze schůze RO č. 50 ze dne 31. 8. 2020

Zápis
ze 50. schůze radv obce. konané dne 31. 8. 2020

Přítomni: lng. Tomáš Jalůvka, Petr Mácha, lng. Yveta Kovalčíková, lng. Miloslav Kunát

Omluveni: MUDr. Jozef Chmelo

Hosté: 15.45 - 16.10 - Valošková Šárra (po - výstavba RD)

16.10 - 16.55 - lng. Milan Sauer (revitalizace ul. Luční), 18:30 - 19:4O Mgr. Jiří Kubala

Předsedající: lng. Yveta Kovalóková

Časzahájeníschůze: 15:45

čas ukončení schůze: 20:00

Rada obce schvaluje přednesený program dnešní schůze rady obce. Program je totožný s projednávanými

body. Schváleno: 4 hlasy

].. Rada obce bere na vědomí:

t/t/sO Kontrolu úkolů ze schůze rady obce:

o bod 2u67 Žádost státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného vyhodnocerú akce

,,Krmelín - bezbariérový chodník'- trvá

o bod tl3lírl Svolat jednání SmVaK & obec & policie - řešení problematiky ul. Vodárenská - trvá'
. bod Ll3l4L Starostce obce - poptat cenovou nabídku na kouřovou zkoušku kanalizace obce l. Etapa -

trvá

bd tl3l45 Řešení opravy obecní budow č.p. 415 - zajištění projektové dokumentace - probíhá

bod 2l3l45 Poptat cenovou nabídku na opravu schodiště do sklepa ZŠ - tna

2lý5O Vyjádření obyvatel ul. Lomena k položení asfaltového povrchu na ul. Lomené č.i. 591l2O2O,

s98 l 2a2o, 634 l 2o2o, 639 l 2o2a,

3lt|5Q Výsledek hospodaření Základní školy T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, lČ:

7 o99294t, Škot n í t7 o, 7 39 24 Krme l ín č.j. 606 l zo20

4/Ll5O Změnu kreditní úrokové sazby na obecním účtu vedeného u Sberbank čj. 64L{2OZ0

iltlSO Rozpo&ové opatření t3l?:azg

6l]'150 Termín konání Podzimní slavnosti konané dne 27.9.2020

7 |L|sO Registrace dotace ,Hřbitovní zeď s kolumbáriem, Krmelín" ř.j.625|2020

8ltl50 Registrace dotace,Vybudování a rozšření hňšťv obci Krmelín" čj.6LO|2O20

o

a
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9/Il50 Registrace dotace ,,Rekonstrukce propustku přes místní potok v Krmelíně, ul. Na Nouý svět" č.j.

5L7/za20

tOlUíO Nabídka firmy ProFaktum, s.r.o., lČ: 28568087, Hlavní třída 87/2, 737 OI Český Těšín na

administraci akce ,,Hřbitovní zeď ve výši 15 000 Kč bez DPH č.j. 64212020

LtlLlsO Nabídka firmy ProFaktum, s.r.o., lČ: 28568087, Hlavní třída 8712,737 0L Český Těšín na

administraci akce ,,Rekonstrukce propustku přes místní potok v Krmelíně, ul. Na Nový svět" ve
výši 20 000 Kč bez DPH č.j.64212020

L2l7/5O Nabídka firmy KM admin s.r.o., lČ: OSLO7521, Bílany 26,767 01 Kroměříž na administraci akce

,,Hřbitovní zeď ve výši 15 000,- Kč bez DPH č. j.64512020

t3ll/sO Nabídka firmy KM admin s.r.o., lČ: 05107521, Bílany 26,767 01 Kroměříž na administraci akce

,,Rekonstrukce propustku přes místní potok v Krmelíně, ul. Na Novrý svět" ve vrýši 20 tis. Kč bez

DPH č. j.64512020

tL/Lls} Návrh Smlouvy o dílo s firmou VDS, spol. s.r.o., lČ: 45194980, Kotková 27Ll6,7O3 oo ostrava -
Vítkovice na akci ,,Hřbitovní zeďskolumbáriem, Krmelín" ve výši L299167,62 Kč bez DPH č.j.

648/2020

L5/tl50 Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Okrajní z důvodu napojenívodovodní
přípojky novostavby parc. č. .j.64312020

L6lLl5O Oznámení o konání shromáždění KDU ČSL dne 21.09.2020 od 13:00 do 17:00 hod. č.j. 630/2020

L7lýsa Návrh smlouvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkov,ých, Rašinovo nábřeží 39Ol4Z,
128 00 Nové Město, Praha 2 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.

UzsVM/o F M l 5683 / 2ol9-o FM M é.j. 6L2 l 2o2o

lnformaci Moravskoslezského kraje, Náměstka hejtmana kraje, 28. října 7L7, 7O2 18 Ostrava

k dopravní obslužnosti oblasti Novojičínsko rnýchod. č.j.608/2O2a

Výzvu panu , , provedenífinální úpravy povrchu komunikace ul. Za Křížem po

vydání souhlasu se zvláštním užívání místní komunikace z důvodu napojení novostavby na sítě.

]nformaci k dořešení majetkoprávních vztahů k dělícím ostrůvkům na silnici l/58

Usnesení Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22,739 44 Brušperk k umístění
stavby,,Výstavba zpevněné plochy za účelem příjezdu ke 4 RD a prodloužení kanalizačního řádu,

včetně přípojek pro 4 RD - Krmelín" na pozemcích prac. Č. 16S,

L8lLlso

t9l1150

20ltl50

zllLlso

2. Rada obce schvaluje:
tl2l5O Rozhodnutí o rr,ýběru dodavatele veřejné zakázky ,,Hřbitovní zeďs kolumbáriem, Krme]ín" - firma

VDS, spol. s. r. o.

I
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2/2/50 Smlouvu o dílo s firmou VDS, spol. s.r.o., lČ: 45194980, Kotková 27L/6,7O3 0o ostrava - Vítkovice
na akci ,,Hřbitovní zeď s kolumbáriem, Krmelín" ve vrýši t 299 L67 ,62 Kč bez DPH čj. 648 /2ozo

3l2l5O Administraci projektu firmy ProFaktum, s.r.o., lČ: 28568087, Hlavnítříd a 87 /2,737 oL Český Těšín

na akci ,,Hřbitovní zeď've výši 15 000 Kč bez DPH čj.64212020

4/2|50 Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci kanalizační přípojky akce ,,Novostavba rod.

Domu, parcela č. i.ú. Krmelín, okr. Fnýdek-M ístek" č.j. 60212020

5lU5O Cenovou nabídku na administraci projektu Propustek od firmy TlZZl enginering s.r.o., lČ:

O5LO752L, Bílanská t86Ll8L,767 02 Krmelín ve výši 15 000,-Kč bez DPH

6/2150 S napojením vodovodní přípojky parc. č. pojeného s omezením obecného užívání místní
komunikace ul. Okrajní po dobu napojení na vodovodní řád č.j. 64312020

7lUsO Rozpočtové opatřeníč. 13 - viz. Příloha

8/2/50 Nabídka firmy KM admin s.r.o., lČ: 05107521, Bílany 26,767 01 Kroměříž na administraci
akce ,,Rekonstrukce propustku přes místní potok v Krmelíně, ul. Na Nový 5vět"
ve uýši 20 tis. Kč bez DPH č. j.64512020

Zapsáno dne 31.8.2020

Zapsal: Petr Mócha

oBEc.xRnELra

lng. Yveta Kova!čiková petr MÉEha

starostka obce místostarosta obce


