
Z á p i s
z 55. jednání rady obce, konaného dne 02.01.2017

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/55-  Kontrolu úkolů a usnesení z 54. 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

2/55 – Žádost ing. Yvety Kovalčíková o zařazení odměny pro  členky redakční rady Krmelínského 
           zpravodaje na rok 2017 v celkové výši 4 000,-Kč (4x vydání zpravodaje v roce 2017) – předá
           předsedkyně redakční rady členkám podle zásluh na přípravě zpravodaje          (1217)

3/55 – Souhlas Státního fondu dopravní infrastruktury s prodloužením termínu pro předložení ZVA akce 
           „Krmelín – bezbariérový chodník“ ISPROFOND 5817510042 do 30.06.2017       (1218)

4/55 – Informace Moravskoslezského kraje, hejtmana kraje o vyhlášení Programu prevence kriminality
           na místní úrovni na rok 2017, termín podání žádosti do 31.01.2017     (1216)

5/55 – Návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a body pro všeobecné obchodní 
           podmínky jako podklad pro univerzální SoD popř. jako dokument všeobecné obchodní podmínky –
           zpracováno Ing. Petrem Jakubkem

6/55 – Žádost Ministerstva životního prostředí o doplnění podkladů LV před zahájením kontroly provedení 
           vrtných prací na pozemku p. č. 1089 k.ú. Krmelín            (1226)

2. Rada obce  schvaluje:

7/55 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
           soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo 16SOBS01 4121243721 uzavřenou mezi ČEZ 
           Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a obcí Krmelín – zřízení 
           odběrného místa pro napojení čerpací stanice v rámci „Kanalizace Krmelín – II. etapa“, úhrada 
           12 500,-Kč – ČS4 lokalita Světlov

8/55 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011966/1, Krmelín, Klempířství Šindler 
           s.r.o., kNN, uzavřenou 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. 1224 – 0,9m za jednorázovou úhradu 1 000,-Kč + 21%
           DPH           (1112)



9/55 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8011687/2, Krmelín, kNN, 
           uzavřenou mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
           Děčín – uložení podzemního  kabelového vedení NN 0,4kV v pozemku parc. č. 842/1
           za jednorázovou náhradu 2 000,-Kč + DPH     (814)

3. Rada obce  ukládá:

10/55 – Výzva Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 
            k navrácení částky 625,-Kč odpovídající snížení základního kapitálu společnosti do 30.11.2017  
            (1236)

11/55 – Svolat schůzku k projektové dokumentaci hřiště u ZŠ dne 4.1.2017 od 16:30 hod za účasti
             KŠ, AK, ředitele ZŠ, Zdeňka Šindla a projektanta

12/55 – Příští jednání rady obce dne 16.01.2017 od 17 hod.




