
Z á p i s
z 53. jednání rady obce, konaného dne 5.12.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/53-  Kontrolu úkolů a usnesení z 52. 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. 
            – havarijní stav – úkol trvá

2/53 – Výzva sdružení obcí Hlučínská – úhradu prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti obcí a měst
            v roce 2017 financovat z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje    (1147)

3/53 – Doporučení stavební komise k výměně ventilů ústředního vytápění ve Zdravotním  středisku
           pro zlepšení komfortu vytápění

4/53 – Cenovou nabídku firmy NVB Line s.r.o., Cukrovar 796, 768 21 Kvasice na zpracování pasportu 
           dopravního značení a místních komunikací – cena 30 000,-Kč krát dvě plus DPH – celkem
           72 600,-Kč    (1146)

5/53 – Posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č. 2/2016 a č. 3/2016 obce Krmelín zpracované 
           odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4   (1139)

6/53 – Oznámení SmVak Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory o změně 
           ceny vodného a stočného od 1.1.2017 :
           vodné 36,01Kč/m3 – 41,41Kč vč. DPH
           stočné 32,45Kč/m3 – 37,32Kč vč. DPH

7/53 – Žádost zaslána na SmVak Ostrava, a.s., 28.října 1235/160, 709 45 Ostrava o poskytnutí propagačních 
           materiálů – pohlednice Krmelínského kopce formou sponzorského daru

8/53 – Prošetření porušení zákona na základě podnětu TJ zasláno na Ministerstvo životního prostředí ČR, 
           Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10   (1134)

9/53 – žádost Ing. Yvety Kovalčíkové o informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím 
           č. 106/1999 Sb. k akci Oprava fasády Obecního domu    (1160)

10/53 – Pozvání Moravskoslezského kraje, náměstka hejtmana kraje na jednání dne 7.12.2016 od 9 hod.
             na Městském úřadě v Novém Jičíně o zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji 
             v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení    (1127)

2. Rada obce  schvaluje:

11/53 – Jmenování členů inventarizačních komisí: 
             DIK – předseda Mgr. Jakub Čmiel, členové Petr Šperlín, LH
           likvidační komise: předseda ing. Petr Jakubek, člen Petr Mácha



12/53 – Příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016 – Plán inventur za rok 2016 a Pravidla 
             rady obce Krmelín o provádění vyřazování a likvidace majetku obce

13/53 – Účast starosty obce na XI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje dne 
             08.12.2016 v Klimkovicích

14/53 – Návrh rozpočtu obce na rok 2017

15/53 – Návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2016

16/53 – Závěr jednání stavební komise ze dne 07.07.2016, která bere na vědomí sdělení stavebního úřadu 
             v Brušperku ze dne 21.06.2016 s tím, že doporučuje ponechat stávající stav bez změn – podnět
             AG týkající se odstavné plochy podél ul. Řadové

17/53 – Závěr jednání stavební komise ze dne 03.11.2016 týkající se stížnosti AG na postup správního 
             orgánu dle §175 správního řádu – doporučení ponechat stávající stav beze změny – nejedná se
             o sjezd z místní komunikace na parcelu k obytnému domu nebo jiném objektu

18/53 – Rozpočtové opatření č. 11/2016

3. Rada obce  ukládá:

19/53 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2016 od 17 hod. do salonku v I. patře Obecního domu

20/53 – Příští jednání rady obce dne 19.12.2016 od 17 hod.




