
Z á p i s
z 56. jednání rady obce, konaného dne 16.01.2017

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

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního zasedání rady obce. Program je
totožný s projednávanými body jednání.
Schváleno: 4 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/56-  Kontrolu úkolů a usnesení z 55. 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

          - bod 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  - úkol trvá

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

2/56 – Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru sociálních věcí k výkonu „veřejného 
           opatrovnictví“ obcemi

3/56 – Nabídka na zhotovení Poznávací omalovánky dodavatel Bonus Card, spol. s.r.o., Smetanova 841, 
           755 01Vsetín – formát A5 – cena 7 990,-Kč, v ceně 60 ks, cena 1 ks 50,-Kč

4/56 – Informace Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00
           Ostrava o vyúčtování pachtovného za rok 2016 – 28 794,-Kč vč. DPH     (17)

5/56 – Informace Státní veterinární správy – Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy 
           pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava k ptačí chřipce     (18)

6/56 – Požadavek Veřejného ochránce práv o součinnost ve věci stížnosti AG – nelegálně  zřízené parkovací 
           ploše na pozemku obce a nedovolenému připojení tohoto pozemku k místní  komunikaci    (13)

7/56 – Informace Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obci k 01.01.2017: 2 311 a 9 cizinců

8/56 – Informace Magistrátu města Frýdku-Místku o projednání 14 přestupků v obci na základě 
           veřejnoprávní smlouvy – příspěvek obce pro rok 2017 činí 30 856,-Kč     (44)

9/56 – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města 
           Frýdku-Místku, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
           – umístění odrazového zrcadla na MK ul. Lyskova naproti vyústění MK ul. Luční pro zajištění 
          dostatečných rozhledových poměrů z levé strany při vyjíždění z MK ul. Luční na MK ul. Lyskova  
          (36)



10/56 – Žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní 
             kampani „Vlajka pro Tibet“    (41)

11/56 – Vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Oddělení 
             územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ve věci Požadavky k Územnímu plánu 
             Krmelín     (42)

12/56 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy o zahájení správního řízení 
             o stavebním záměru pod označením „Sjezd ze silnice I/58 v Krmelíně“

13/56 – Žádost náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje o vytipování vhodných podnikatelek 
             do 2. ročníku soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje    (38)

            
2. Rada obce  schvaluje:

14/56 – Žádost firmy Zápalka, IČ10458476, Kbel – Mečkov 10, 340 12 Švihov o povolení užití obecního 
             znaku a nabídka reklamních zápalek – minimální počet 50 ks krabiček, tj. celková cena 100,-Kč 
             vč. DPH, v případě zájmu zaslat motiv na rubovou stranu krabičky – objednat 500 ks      (6)

15/56 – Udělení souhlasu pro ZŠ T.G. Masaryka, p.o. Krmelín s realizací projektu OP VVV, financovaný 
             MŠMT ve výši 409 000,-Kč a potvrzení obce o bankovním účtu u České národní banky     (29)

16/56 – N základě protokolu z prohlídky výtahu dne 14.10.2016 objednat výměnu akumulátorů výtahu
             u firmy KONE, a.s., 1. Máje 103, 703 00 Ostrava v celkové ceně 7 360,-Kč bez DPH dle nabídky 
             ze dne 06.01.2017 zpracované p. JS.

17/56 – Text výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace – obecné znění pro potřebu 
             výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace a výzvu k podání nabídky do výběrového 
             řízení na zpracování projektové dokumentace chodníku podél silnice I/58 (od ul. Lyskovy 
             po autobusovou zastávku vlevo ve směru Stará Ves nad Ondřejnicí) a můstku přes místní
             potok – ul. Na Nový svět – havarijní stav

18/56 – Výzvu k podání nabídky do výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 
             „Chodník podél silnice I/58“ zaslat na:
             - Ing. Jan Görner, Nad Lipinou 1729, 738 01 Frýdek-Místek
             - Haskoning DHV CR, Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava
             - Ing. Dagmar Hrazdílková, Na Svobodě 3185/89, 723 00 Ostrava
             - Anna Jurčiková, Na Kopaninách 3/362, 747 14 Ludgeřovice

19/56 - Výzvu k podání nabídky do výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 
             „Můstek přes místní potok – ul. Na Nový svět“ zaslat na:
             - Ing. Pavel Kurečka, U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava
             - Ing. Dalibor Staněk, ul. Paskovská, Krmelín 491
            - Ing. Livia Madusioková, 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava
             - Ing. Magdalena Stoimenovová, Ahepjukova 2788/2, 702 00 Ostrava



20/56 – Vyplacení dotace obce v rámci kotlíkové dotace v obci Krmelín:
              - RŠ 
              - LN
              - MP

3. Rada obce  ukládá:

21/56 – Svolat jednání s manž. K o majetkovém vypořádání pozemků v rohu ul. Řadové
             a Proskovické

22/56 – Příští jednání rady obce dne 30.01.2017 od 17 hod.




