
Z á p i s
z 51. jednání rady obce, konaného dne 7.11.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/51-  Kontrolu úkolů a usnesení z 50. 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 – splněno

          - bod 30/43 – Zahájit činnost pro rekonstrukci můstku přes místní potok – ul. Na Nový svět 
            (ze sil. II/486) – havarijní stav – úkol trvá

2/51 – Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k úpravě dopravní situace na silnici
           I/58 v obci Krmelín – přechod pro chodce   (1056)

3/51 – Informace Magistrátu města Frýdek-Místek odboru životního prostředí a zemědělství o seznamu
           míst zpětného odběru pneumatik – informovat občany

4/51 – Stanovisko Státního fondu životního prostředí ČR k žádosti o úpravu finanční analýzy z důvodu 
           změny prognóz  nárustu cen nad inflaci – původní stočné 37,97 Kč/m3, upravené stočné 35,89 Kč/m3

           rok 2017 bez DPH     (1067)

2. Rada obce  schvaluje:

5/51 - Záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. M/113/d/2016/Sk 
          mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným
          Správou silnic MSK, p.o. Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek a budoucím 
          oprávněným obcí Krmelín – stavba „Chodník ulice Proskovická Krmelín – nasvětlení místa 
           pro přecházení“  v pozemku parc. č. 1048/3

6/51 – Rozpočtové opatření č. 10/2016 – viz. příloha – provozní zálohová účelová dotace ZŠ TGM, PO 
           Krmelín ve výši 18 550,-Kč na odměnu pro pedagoga v rámci výuky angličtiny žáků 3. třídy 
           od 09/2016 do 12/2016 – záloha s vypořádáním, termín do 31.1.2017, případný přeplatek vrátit 
           do 15.2.2017

7/51 – Žádost firmy IGEA s.r.o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava 1 o úpravu termínu předání dokumentace
           ve  stupni DUR na akci „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ – termín předání dokumentace ve stupni 
           DUR pro podání žádosti o územní rozhodnutí dne 12.12.2016      (1069)

8/51 – Vrácení 80% finančních prostředků uhrazených žadateli o provedení změny č. 4 územního plánu 
           obce Krmelín, která byla nedokončena na základě stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského 
           kraje a nařízeno zhotovení nového územního  plánu obce
          
        



9/51 – Žádost MH o finanční dar 5 000,-Kč na Rozsvěcování vánočního stromu 2016   (998)

10/51 – Vyhodnocení výběrového řízení na odvoz a odstranění odpadu – kalu z čištění komunálních vod:
              - OBSED a.s. 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Nemocniční 998/14                490,-Kč/t
              - OZO Ostrava, s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava                                       430,-Kč/t
              - Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové dvory č. 3559, 738 01 Frýdek-Místek      1 000,-Kč/t

11/51 – S firmou OZO Ostrava uzavřít smlouvu na odvoz a odstranění odvodněných kalů z ČOV Krmelín 
             v ceně 430,-Kč/t

12/51 – Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2016 od 17:30 hod.

13/51 – Vyplacení dotace v rámci kotlíkové dotace v obci Krmelín

3. Rada obce  ukládá:

14/51 – Zajistit obalení stromků podél polní cesty – mezi Příčnou cestou za krmelínským kopcem
             a železniční vlečkou – flexibilní hadicí průměr 80mm proti okusu zvěří

15/51 – Svolat 16. zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.216 od 17:30 hod do salónku v I. patře Obecního 
             domu

16/51 – příští jednání rady obce dne 21.11.2016 od 17 hod.




