
Z á p i s
z 52. jednání rady obce, konaného dne 21.11.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/52-  Kontrolu úkolů a usnesení z 51. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – 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

2/52 – Žádost ing. Yvety Kovalčíkové o doplnění programu zasedání zastupitelstva o informaci starosty 
           obce o průběhu opravy Obecního domu Krmelín  (1111)

3/52 – Manuál Ministerstva vnitra k úřednímu razítku – zasláno Krajským úřadem Moravskoslezského 
           kraje, Odboru vnitra a krajským živnostenským úřadem    (1114)

4/52 – Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2017 – Záchranná stanice
           a Dům přírody Poodří, 742 54 Bartošovice 146         (1055)

5/52 – Žádost Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, s.r.o., 742 58 Trnávka 55 
           o přidělení finančního daru z rozpočtu obce v oblasti poskytováni sociálních služeb    (1119)

6/52 – Prosba Libertariánského institutu, Holečkova 36/1265, 150 00 Praha 5 o podporu a součinnost  - kdo, 
           kdy a co u Vás dělá či dělal pozitivního pro ostatní, kde v okolí stát postupoval špatně, neefektivně, 
           zbytečně, kdy selhal     (1103)

7/52 – Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru sociálních věcí – instrukce a dokumenty 
           vztahující se k výkonu sociální práce a poradenství poskytovaném občanům sociálními pracovníky 
           obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených úřadů     (1071)

8/52 – Stanovisko Státního fondu životního prostředí ČR k žádosti o úpravu FA projektu – souhlas 
           s upravenou prognózou nárůstu cen nad inflaci z 5% na 2% - od 1.1.2017 upravené stočné ve výši 
           35,89Kč/m3 plus 15% DPH    (1067)

9/52 – Pozvánka Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu 
           na projednání územně analytických podkladů dne 30.11.2016 v 11 hod v budově Magistrátu města 
           Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148 ve velké zasedací místnosti v 1. patře    (1088)

10/52 – Stanovisko policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje k umístění měřiče 
             rychlosti (radaru) na sil. č. I/58 v obci Krmelín   (1115)

2. Rada obce  schvaluje:

11/52 – Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011966/1 – Krmelín, 
             Klempířství Šindler s.r.o. kNN mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV. 
             Podmokly, 405 02 Děčín – uložení zemního kabelu NN 0,4kV v pozemku parc. č. 789 – 5,2m, 



            v pozemku parc. č. 1233/2 – 19,6m a v pozemku parc. č. 1242 – 0,9m za jednorázovou úhradu 
             1 000,-Kč + 21% DPH

12/52 – Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Krmelín o prodloužení termínu k vyúčtování dotace na opravu 
             střechy haly TJ Sokol Krmelín – nový termín k předložení vyúčtování dotace do 28.2.2017   (1105)

13/52 – Darovací smlouvu mezi dárcem – obcí Krmelín a obdarovaným SHČMS – ZO Krmelín – peněžitý 
             dar ve výši 5 000,-Kč ke 120. výročí založení ZO SDH   (1120)

14/52 – Žádost D o pronájem sálu v Hasičské zbrojnici a o prominutí nájemného od 1.1.2017 do 30.6.2017, 
             a to každý pátek od 14:30 do 17:00 hod.  pro šachový kroužek dětí od 1. do 9. ročníku     (1092)

15/52 – Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem MM a obcí na provádění zimní údržby místních komunikací –
             úhrn sněhu a posyp včetně veřejných prostranství od 1.12.2016 do 28.2.2017 – plužení traktorem 
             Zetor 720,-Kč/hod., posyp 480,-Kč/hod, za pronájem prostor, nakládání, manipulaci a likvidaci 
             posypového materiálu 400,-Kč/den vč. DPH v období od 1.12.2016 do 28.2.2017. V den úhrnu 
             nebo posypu nebude tato částka hrazena

16/52 – Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 41/09/14 ze dne 3.11.2009 „Kanalizace a ČOV Krmelín“ – rozšíření 
             čl. II. Předmět smlouvy o odst. 11 Dokumentace ke stavebnímu povolení dle dodaného 
             geometrického zaměření skutečného provedení včetně projednání s vlastníky dotčených nemovitostí 
             – 1050m splaškové kanalizace, 12 samostatných lokalit  -do plnění čl. III. cena o 10. část – cena 
             56 000,-Kč bez DPH

3. Rada obce  ukládá:

17/52 – příští jednání rady obce dne 05.12.2016 od 17 hod.




