
Z á p i s
z 54. jednání rady obce, konaného dne 19.12.2016

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/54-  Kontrolu úkolů a usnesení z 53. 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

2/54 – Informace OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná o rozhodnutí trvalého uzavření Důlního
           závodu 3 – Dolu Paskov ke dni 31.3.2017   (1166)

3/54 – Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá o vykácení 15 ks lip na pozemku 2/1 
           na požadavek vlastníka sousedního pozemku 3/1 v k.ú. Krmelín z bezpečnostních důvodů   (1173)

4/54 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu o konečné 
           výši poskytnutých prostředků ze státního  rozpočtu pro oblast školství v roce 2016 ZŠ T.G.M  
           5 719 204,-Kč, MŠ 3 028 603,-Kč   (1177)

5/54 – Žádost firmy TRABBAU, a.s., Collo – louky 126, 738 01 Frýdek-Místek o stanovisko k existenci sítě 
           ve vlastnictví obce ke stavbě Krmelín, RM kNN      (1168)

6/54 – Oznámení o kontrole Jednotky SDH dne 14.12.2016 od 8:30 hod., kterou provede Hasičský
           záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek   (1183)

7/54 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zveřejnění plánu kontrol výkonu přenesené 
           působnosti obcí – 29.5.2017 – kontrola zapisování a editace údajů do ISÚI/RÚIAN prováděných 
           dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech ve znění pozdějších předpisů    (1193)

8/54 – Zápis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy z druhého navazujícího jednání 
           týkajícího se „Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji v návaznosti na otevírání 
           trhu a řešení výběrových řízení konaného dne 7.12.2016 – oblast Novojičínsko východ   (1178)

9/54 – Souhlas Ing. arch. Pavla Kleina se zasláním  soupisu požadavků, které vyplynuly z jednání ze dne
            24.11.2016, zapsaných Ing. Kovalčíkovou pořizovateli UP beze změn

10/54 – Informace Ing. Kovalčíkové k akci „Oprava fasády Obecního domu“ na základě požadavku
             dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. – č.j. 1160

11/54 – Prohlášení klienta (pojistníka) obce Krmelín o volbě správce – firma Renomia, a.s., Holandská 8, 
             639 00 Brno o převzetí pojistných smluv do správy, resp. k obstarání pojistného zájmu pojistníka –
             seznam pojistných smluv k převodu do  správy společnosti Renomia, a.s.: 8603200787 – pojištění 
             majetku a odpovědnosti k 1.1.2017 



12/54 – Plná moc obce Krmelín udělená firmě Renomia, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno za účelem 
             zpracování nabídky pojištění, zprostředkování, sjednání, zajištění případně přepracování pojistných 
             smluv mezi zmocnitelem (obec) a pojišťovnou, k zastoupení zmocnitele při řešení jeho škodných
             a pojistných událostí a k dalšímu veškerému styku s pojišťovnou. Zmocněnec (Renomia) není 
             oprávněn podepisovat pojistné smlouvy za zmocnitele

2. Rada obce  schvaluje:

13/54 – Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v rove 2009 mezi těmito smluvními 
          stranami: obec Krmelín, Arriva Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava a Koordinátor 
            ODIS, s.r.o., Na Hradbách 1440/16 Ostrava – změna článku II. smlouvy, bod 2 – pro období 
            1.1. až 31.12.2017 je rozsah spojů a předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty dopravní 
            obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje ve výši 190 718,-Kč   (1191)

14/54 – Žádost PJ o zrušení pronájmu nebytových prostor k 31.12.2016 v budově č.p. 277, 
             využíváno 1x týdně    (1190)

15/54 – Žádost firmy Novpro FM s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření ke stavbě z hlediska 
             silničního řádu a uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu – Krmelín 
           příp. NNk – zveřejnit záměr – číslo IP-12-8019877/02

16/54 – Smlouvu o dílo č. 05160333 uzavřenou mezi obcí Krmelín a firmou OZO Ostrava, s.r.o., Frýdecká 
             680/444, 719 00 Ostrava na odstraňování kalu z ČOV v ceně 430,-Kč/t    (1175)

17/54 – Smlouvu o poskytnutí služby uzavřenou  mezi obcí a firmou TPweb. cz s.r.o. Jalubí 453, 687 05 
             Jalubí, a to Hlášení rozhlasu.cz a dalších přídavných modulů dle článku III. smlouvy za cenu 
             10 188,-Kč do 30.11.217

18/54 – Rozpočtové opatření č. 12/2016 – viz. příloha

19/54 – Dodatek č. 01/2016 k SOD 03/2016 uzavřený mezi obcí a firmou VIMI Invest s.r.o. – vícepráce 
             v hodnotě 79 951,90Kč bez DPH (opomenutí plochy fasády 92,3m3 přičíst k 140 m2 v zadávací 
             dokumentaci) a tím zvýšení ceny díla na 428 758,90Kč bez DPH    (1200)

20/54 – ing. Petra Jakubka jako člena školské rady za PH, který odstoupil

21/54 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/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“ dotčený pozemek parc. č. 1048/3 v k.ú. Krmelín     (1035)

22/54 – Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene EP-128002329/VB3 „Krmelín Proskovická 
             chodník – NNk“ uzavřenou mezi obcí Krmelín a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
             IV – Podmokly, 705 02 Děčín –zemní kabelové vedení přípojky NN 0,4kV na parcele číslo 604/5 
             v k.ú. Krmelín    (1034)



3. Rada obce neschvaluje:

23/54 – Žádost Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství o vyjádření 
             k povolení vyjímky z místní úpravy provozu  na PK – silnice III/4841 v úseku Krmelín - Oprechtice 
             – Zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 12t – 8 vozidel 
            VR,    (1194)

4. Rada obce  ukládá:

24/54 – Příští jednání rady obce dne 02.01.2017 od 17 hod.




