
Zápisze schů ze RO č .55 ze dne 9.17.2020

Zápis
ze 55. schů ze radvobce, konané  dne 9. 11.2020

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

Omluveni:

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16:00

Č as ukonč ení  schů ze: 18:45

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

Schváleno: 5 hlasy

] -, Rada obce bere na vědomí :

L/ t/55 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

o bod t l3/L3 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

o bod U3l45 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. 415 - zajiš tění  projektové  dokumentace-probí há

2/ tl55 Zprávu Č eské ho Certifikované ho Arboristy pana Olivy o stavu tří  stromů  (borovice č erná) po

provedené m výkopu na hřbitově v těsné  blí zkostitěchto stromů .

3/u55 Cenové  nabí dky poptávkové ho ří zení - Oprava kanalizač ní ch poklopů  na ulici Pod Myslivnou od

firmy Č lROS Ostrava za 62 000 Kč  (bez DPH) č j. 799l2o2o a firmy Jan Slabý, Bártkova 996, Bruš perk

za 52 500 Kč  (bez DPH)č .j. 82Í -l2O2O.

lnformace lng. Glogara o zpracování  aktualizace Plánu financování obnovy.

Předávací  protokol - Dopadová plocha pod prolé zač ka u ZŠ  Krmelí n, dořeš ení  detailů  upevnění

herní ch prvků .

Registraci akce a Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace na Rozš í ření  systé mu separovaných odpadů -obec

Krmelí n. Poskytovatelem je Ministerstvo ž ivotní ho prostředí , Vrš ovická t442l65, Praha 10. č .j.

838l2o2o.

Zpráva lng. Martina Vavreč ky z prohlí dky Č OV a č erpací ch stanic obce Krmelí n ze dne 5. 11. 2O2O.

CN na zpracování  dokumentace ,,Osazení  světelné ho signalizač ní ho zaří zení  na ul. Staroveské

v blí zkosti křiž ovatky s ul. Světlovskou" od uchazeč e UDl Morava, s.r.o., Havlí č kovo nábř.,38,

Ostrava č .j.823l2O2O.

Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace na projekt,,Hřbitovní zed's kolumbáriem, Krmelí n" ve výš i 500 000

Kč  od Ministerstva pro mí stní rozvoj, Staroměstské  nám. 932/6, Praha 1 č .j.84O| 2O2O.

6/ I /55

9lt/55

4/Ll55

5/Ll55

7/L/55

8/ tl55

7OlL/55 Souhlas s trvalým odnětí m pů dy ze ZPFZa Kří ž em pozemek parc. č . 300/3 č .j. 8O5| 2O2O
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t2/ tl55

Souhlasné  závazné  stanovisko Magistrátu města Fnýdku-Mí stku, Odbor ž ivotní ho prostředí  a

zemědělství , Radnič ní  LL48,738 01- Frýdek-Mí stek v souvislosti s realizací  záměru ,,Oprava opěrné
zd i na si l. ll /  486 v km 1,37 4-L,MO v Krme l í ně" č .j. &tU 2020,

Oznámení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk, o zahájení

ú zemní ho ří zení  na základě ž ádosti Č EZ Oistribuce, a.s. se sí dlem Teplická 874/8, Děč í n lV-

Podmokly o umí stění  stavby,,Krmelí n, Obec, 8120072373 přelož ka kNN" č .j. 81-7| 2OZO.

nlý55

13ltl55

74/ t/55

L5lLl55

1,6/ tl55

17lI /55

18/L/55

79lLl55

20ltl55

21,/ t/ 55

22/7/55

23lL/55

24/ tl55

25/u55

Sdělení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk, o dokonč ení

stavby,,Rodinný dů m" na pozemku č .j.8í 4l2O2O.

EKO-KOM odměna za tří dění  odpadu za lll.Q. 2o2O č .j.84612020.

Odpověd'starostky na Žádost o poskytnutí  souč innosti zaslanou Exekutorským ú řadem Nový Jič í n

č .j.835l2o2o.

lnformaci Registru vozidel (Ministerstvo dopravy), nábřež í  Ludví ka Svobody 7222/12 Praha ] . o

konci platnosti technické  prohlí dky u vozidla TATRA reg. znač ka 5T4O4tt č .j.833l2O2O.

Odpověd'lng. Č erní ka na mož nost napojení  pozemku  na veřejnou kanalizaci č .j.83tl2O2O.

Návrh ceny poplatku za komunální  odpad na rok 2021

odhadovanou cenu vozidla Š t< oda - Fabia 6T14557 r.v. 2009, č .j.84212020.

CN na ořez stromů  na ul. Fojtská od p. Olivy (stromy na soukromých pozemcí ch)

ZŠ  TGM - schválení  závěreč né  zprávy.

Dotaci pro MŠ  Krmelí n v rámci Operač ní ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  ve výš i 311, O24

Kč  od Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, 28. ří jna IL7, Ostrava, odbor financí  č .j.

825l2o2o.

lnformace Sberbank o změně ú rokové  sazby od 15.10.2020,

Rada obce vzala na vědomí  informaci o prů běhu a výsledku veřejné  zakázky malé ho rozsahu

"Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť  v obci Krmelí n - č ást A ,,Dětská hřiš tě".

Rada obce vzala na vědomí  informaci o prů běhu a výsledku veřejné  zakázky malé ho rozsahu

"Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť  v obci Krmelí n - č ást B ,,Workout a fitness prvky".

2. Rada obce schvaluje:
Ll2l55 Rozhodnutí  o rnýběru nejrnýhodnějš í  nabí dky ú č astní ka veřejné  zakázky malé ho rozsahu

,,Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť  v obci Krmelí n - č ást A ,,Dětská hřiš tě" - Hřiš tě 8D, s. r. o. lČ :

o44 36 857

2l2l55 Rozhodnutí  o vylouč ení  ú č astní ka veřejné  zakázky malé ho rozsahu ,,Vybudování  a rozš í ření
hřiš ť  v obci Krmelí n - č ást A,,Dětská hřiš tě" - Gartensta Plus, s. r. o. lč :  266 89 472.

3/2/55 Smlouvu o dí lo s ú č astní kem rnýběrové ho ří zení ,,Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť v obci Krmelí n

- č ást A ,,Dětská hřiš tě" se zhotovite]em Hřiš tě 8D, s. r. o., lČ :  044 36 857 a pověřuje

starostku obce podpisem smlouvy.
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4l2155

5/2/55

6l2/55
7/2/55

8/2l55
9/2l55

Lol2155

LL/2155

L2l2155

13/2/55

L4/2/55

15l2l55
L6l2155

17l2l55

L8l2/55

Rozhodnutí  o rniběru nejrnýhodnějš í  nabí dky ú č astní ka veřejné  zakázky malé ho rozsahu

,,Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť  v obci Krmelí n - č ást B ,,Workout a fitness prvky" - COLMEx,
s. r. o. lč :  290 37 22L.
Smlouvu o dí lo s ú č astní kem výběrové ho ří zení ,,Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť v obci Krmelí n

- Č ást B ,,Workout a fitness prvky" se zhotovitelem COLMEX, s. r. o. lČ :  29a 37 221- a

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Realizaci projektu,,Pumptrack Krmelí n".
Podání  ž ádosti o dotaci na projekt -,,Pumtrack Krmelí n" do programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova.

Zámé r prodeje vozidla Š koda Fabia 6T1 4557 - nejvyš š í  obdrž ené  nabí dce
Finanč ní  dary pro obč any (č leny výjezdové  jednotky JSDH Krmelí n) za obětavou č innost
v zálež itostech ochrany obyvatel a jejich majetku dle přilož ené ho seznamu č lenů  viz pří loha č . 1
(schváleno 4, lng. jalů vka se zdrž el)

Darovací  smlouvy pro obč any (č leny výjé zdové  jednotky JSDH Krmelí n) za obětavou č innost
vzálež itostech ochrany obyvatel a jejich majetku dle přilož ené ho seznamu viz pří loha č .2
(schváleno 4, lng.jalů vka se zdrž el)

Návrh na vykoupení  hmotné  nemovité  věci, pozemku n o
výměře 325 m2, ostatní  plocha, ostatní  komunikace, oddělené ho dle geometrické ho plánu

č . L46L-L7l2Ot7 zpracované ho za ú č elem rozdělení  pozemku společ ností  GAKO-Oblouk s.

r. o., se sí dlem Hasič ská 551,152 Ostrava-Hrabů vka, z pozemku parc. č , 1237 ve vlastnictví
 za cenu 250,-- Kč /m2, t j. za

celkovou cenu 8] . 250 Kč .

Žádost o změnu povolení  k provozování  kanalizace pro veřejnou potřebu v č ásti

odborné ho zástupce provozovatele, kdy lng. Jiří ho Č erní ka nahradí  lng. Martin Vavreč ka

č i.818l2o2o.
Zveřejnění  záměru Obce Krmelí n směnit hmotnou nemovitou věc mezi Obcí  Krmelí n, lČ O

00296848, se sí dlem Kostelní  70,739 24 Krmelí n a 
 takto:  Směna pozemků  ve vlastniďví  Obce Krmelí n se vš emi právy,

souč ástmi a pří sluš enství m: č ást pozemku parc.  orná pů da, k. ú . Krmelí n o
uýměře cca 94 m2; zapsáno na LV 1, k. ú . Krmelí n;  za pozemek ve vlastnictví  a

, se vš emi právy, souč ástmi a pří sluš enství m:
pozemek parc.  ostatní  plocha - ostatní  komunikace o výměře 94 m2; zapsáno na

, k. ú . Krmelí n č .j. a67l2O2O
zveřejnění  záměru Obce Krmelí n prodat hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví  Obce
Krmelí n se vš emi právy, souč ástmi a pří sluš enství m: pozemek parc. j iná plocha -
ostatní  plocha, k. ú . Krmelí n o uýměře 106 m2; zapsáno na LV 1, k. ú . Krmelí n;  viz ž ádost

č .i.66L12020
Rozpoč tové  opatření  č . t7 - viz pří loha č . 3

Smlouva o dí lo mezi obcí  Krmelí n a Martinem Máchou, Záhumenní  17, Krmelí n o provádění
zimní  ú drž by v zimní m období  2O2O/2O2L č .j.82O| 2O2O.

Odpověd'v rámci š kodní  události č . 001687-03-2O2o-nárok na náhradu š kody poš kození
majetku splaš kovou kanalizací  obce Krmelí n.

Cenovou nabí dku poptávkové ho ří zení -Oprava kanalizač ní ch poklopů  na ulici Pod

Myslivnou od firmyJan Slabý, Bártkova 996, Bruš perk za 52 500 Kč  (bez DPH) č j.

82ll2o2o.
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t9/2/55 Dar z rozpoč tu obce v roce 2O2t na provoz záchranné  stanice v Bartoš ovicí ch ve \ ^ ýš i 3 000

Kč č j.832l2o2o.

Zapsóno dne 9. 17. 2020

Zapsal:  Petr Mócha

tng. Yveta Kovalč í
starostka obce ",


