
Zápisze schů ze RO č . 52 ze dne 29.9.2020

Zápis
ze 52. schů ze radv obce, konané  dne 29. 9. 2020

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

Omluveni:  lng. Miloslav Kunát

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

Č asukonč ení schů ze: t7:15

Rada obce schvaluje přednesený program dneš ní  schů ze rady obce. Program je totož ný s projednávanými

body. Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

U1,/52 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

bod 2I /67 Žádost Státní ho fondu dopravní  infrastruktury o doplnění  závěreč né ho vyhodnocení  akce

,,Krmelí n - bezbarié rouý chodní k" - splněno

bod 1,13lt3 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

bod LBla1, Starostce obce - poptat cenovou nabí dku na kouřovou zkouš ku kanalizace obce l. Etapa -
probí há

bod Ll3la5 Řeš ení  opravy obecní  budovy č ,p. 415 - zajiš tění  projektové  dokumentace - probí há

bod 2Bla5 Poptat cenovou nabí dku na opravu schodiš tě do sklepa ZŠ  - trvá

Zl1/52 | nformaci  o podemleté  obecní  komunikaci ul.

Vilová  č .j.717/2020

3| USZ lnformace Č eské  poš ty o nových oteví rací ch hodinách poboč ek Poš t od t.!0.2O2O č ,j.69t/2OZ0

4lLl52 Cenové  nabí dky poptávkové ho ří zení  ke kovářským prvků m na akci ,,Hřbitovní  zeď

s kolumbáriem":

Nabí dku fa Hlimont s.r.o., lČ :  25893165, lJ 7ávor 5gO/5,736 Ot Haví řov - Š umbark ve výŠ i

316 755,-Kč  bez DPH

Nabí dku fa JP KOVO s.r.o., lČ :  Z68578L2, Železnič ářů  L5L7 / 6a,736 01 Haví řov - Město ve uýš i

335 376,- Kč  bez DPH

Nabí dku Filip HOMOLA ,lČ :43567L34, Františ ka Lýska 160411,700 30 Ostrava - Bělský les ve výŠ i

328.000,- bez DPH
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5/1152 Oznámení  Ministerstva ž ivotní ho prostředí , odbor druhové  ochrany a implementace

mezinárodní ch závazků , Vrš ovická 65, 100 10 Praha 10 o skonč ení  dokazování  v rámci správní ho

ří zení  ve věci změny rozhodnutí  MŽp č .j. 20/ENV/09-38l62ol09-zS1 o povolení  k provozování

záchranné  stanice pro handicapované  ž ivoč ichy provozované  Č eským svazem ochránců  pří rody

č j. oÚ 7o3/2o2o

6/ tl52 Usnesení  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ú zemní ho rozvoje a stavební ho řádu, Oddělení

stavební ho řádu, Radnič ní  1L487,738 01 Fnýdek-Mí stek k zastavení  společ né ho ří zení  na stavbu

,,Chod ní k, ul. Paskovská, Krmelí n" č j. 7 25 l 2020

7lU52 Společ ný ú zemní  souhlas a souhlas s provedení m ohláš ené ho stavební ho záměru Městské ho

ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk na stavbu ,,Rodinný dů m" na

pozemku nč .j.7Lal202O

811,152 Stavební  povolení Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk na

stavbu ,,Več erka - stavební  ú pravy pro změnu ú č elu už í vání " na pozemku parc. č .8711 k.ú .

Krmelí n č .j.7O7/2020

9lU52 Oznámení  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství , radnič ní

IL48,738 01 Frýdek-Mí stek o zahájení  společ né ho ří zení  - povolení  vybudování  studny a odběr

vody ze studny na pozemku  č .j,692/2O20

10lLl5Z Rozhodnutí  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk o

společ né m povolení  stavby ,,Rodinný dů m s terasou a krytým stání m se skladem" na pozemku

nč .j.69512020

t1,/1,152 Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 73g 44 Bruš perk

k záměru stavby,,Oplocení  č ásti pozemků  č .j.728/2020

12/ t/52 Registraci Ministerstva pro mí stní  rozvoj, Staroměstské  náměstí  93216,110 1"5 Praha 1 k akci

,,Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť  v obci Krmelí n726/2020

L3ltl52 lnformace Alianz pojiš ť ovny a.s., ú sek likvidace pojistných události majetku, Ke Š tvanici 656/3,

186 00 Praha 8 o š kodě vzniklé  18.06.2020  č .j.734l2o2a

t4h/52 Oznámení  firmy ALPROTEL GROUP s,r.o., lČ : 25863037, Dobrá 543,739 51 Dobrá o vstupu na

pozemek v souvislosti s provádění m stavby ,,16010-058735 DIZP O FRMA Krmelí n, Bruš perská,

dotč ený pozemek parc. č .j.69012020

15lL/52 Žádost paní  Kamily Š indelové , Š kotní  3L5,739 24 Krmelí n o poskytnutí  informace dle Zákona č

IO6| L999 Sb. o svobodné m pří stupu k informací m k plánované  výstavbě chodní ku na ulici Š kolní

č .j.71,6/2020

1,6lLl52 lnformace lng. Edvina Bartoš e k zahájení  společ né ho ú zemní ho a stavební ho ří zení  na akci

Chodní k i/ 58 v k.ú . Krmelí n ě.j,735/2020
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2. Rada obce schvaluje:
1,12152 Cenovou nabí dku J2V services spol. s.r.o., lng. Jaroslav Glogar, K.H. Máchy 1323, 277 11

Neratovice, provozovna Jesení k nad Odrou č . 20 na konzultač ní  služ by v souvislosti

s provozování m splaš kové  kanalizace a Č OV v obci Krmelí n ve výš i 19 000,-Kč  bez DPH č .j.

704/2020

2l2l52 Navýš ení  ceny za zpracovaný Územní  plán Krmelí n o 45 000,-Kč  bez DPH č .j,72L| 2O2O

312/52 Modernizaci vzdělávací ch metod a postupů  v Mateřské  š kole Krmelí n, Kostelní  70,739 24 Krmelí n

č .j.722l2o2o

4l2l52 Ví těze uýběrové ho ií zení  ,,Kovářské  prvky - Hřbitovní zeďs kolumbáriem" firmu HLlMONT s.r.o.,

lČ : 25893165,UZávor 590/5, 73601, Haví řov - Š umbark ve výš i 316755,87 Kč  bez DPH

512| 52 Dotaci  z rozpoč tu obce Krmelí n ve uýš i7 500

Kč  v souladu s Dotač ní m programem ,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll" a schvaluje

Veřejnoprávní  smlouvu mezi obcí  Krmelí n, lČ :  00296848, Ko§telní  70,739 24 Krmelí n

612/52 Dodatek č . 1 č .j. 73UZO2a ke smlouvě o nájmu č .j. 944/2OL8 ve zdravotní m středisku ní

, pronájem mí stnosti 2,03.

7l2l52 Dodatek č .3 č .j.73O| 2O2O ke smlouvě o nájmu č .j.796| 2020 ve zdravotní m středisku í

 přeruš ení  nájmu do provedení  rekonstrukce ve ZS.

812/52 Projektovou dokumentací  pro ú zemní  souhlas na akci ,,5O4L - Obec Krmelí n - Kanalizace Krmelí n

- l. a ll. etapa - neveřejné  č ásti kanalizač ní ch pří pojek č ,j.72O/202O

912/52 Projektovou dokumentaci z hlediska napojení  neveřejných č ásti kanalizač ní ch pří pojek na již

vyvedené  odboč ky veřejných č ásti kanalizač ní ch pří pojek stávají cí  veřejné  kanalizace na akci

,,5041- Obec Krmelí n - Kanalizace Krmelí n l. a ll. etapa - neveřejné  č ásti kanalizač ní ch pří pojek

č .j,779/2o2o

1O/2l52 Projektovou dokumentaci z hlediska vlastnictví  inž enýrských sí tí  v dotč ených lokalitách na akci

,,5O4t - Obec - Kanalizace Krmelí n *  l. a ll. etapa - neveřejné  č ásti kanalizač ní ch pří pojek č .j.

7I8/2o20
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3, Rada obce neschvaluje:
Ll3l52 Umí stění  navrhované ho objektu dle přilož ené ho návrhu - chladí cí  zaří zení  na pozemku 651,/1,1

v k.ú . Krmelí n

699l2o20

Zapsóno dne 29.9.2020

Zapsal:  Petr Mócha

rnunr-í n
1gvl

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce


