
Zápisze schů ze RO č . 56 ze dne 23.77.2020

Zápis
ze 56. schů ze radv obce, konané  dne 23. 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: 18:35

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

Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

t lt/ 56

o bod

o bod

2/L/56

3lLl56

4/L/56

5/Ll56

6/7156

7 / 7/56

8lL/56

9/L/56

lolLl56

Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

1-13lt3 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

Ll3/ lS Řeš ení opravy obecní  budovy č .p. 415 - zajiš tění  projektové  dokumentace-probí há

Soupis majetku ve uýpů jč ce k odsouhlasení , poskytnutý obci Krmelí n Hasič ským záchranným sborem
MSK, Výš kovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Jedná se o Radiostanicivozidlovou a montáž ní  sadu k

rad iosta n ici č .j. 868 l 2o2o.

Doklady pro vydání  Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace na akci ,,Vybudování  a rozš í ření  hřiš ť  v obci

Krmelí n" č .j. 87612020.

Žádost společ nosti Eltrab Group s.r.o., Lublaňská LO02l9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, o

pí semné  stanovisko silnič ní ho správní ho ú řadu ke stavbě ,,Krmelí n, č .parc. L282, NNv, NNk" za

ú č e lem zí ská n í  ú zem n í ho sou h lasu č .j. 857 l 2O2O.

Návrh rozpoč tu na rok 2O2I  a střednědobé ho v,ýhledu rozpoč tu na roky 2O22 a 2023, podaný

pří spěvkovou organizací ZŠ  r. C. Masaryka č .j.85512020, a č wrtletní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a

ztrát, Pří loha) k 30.9.2020 č j. 85612020.

Žádost Magistrátu města Fnýdku-Mí stku, Odbor ú zemní ho rozvoje a stavební ho řádu, oddělení
ú zemní ho rozvoje, Radnič ní  1148, Frýdek, o ú pravu návrhu Územní ho plánu č .j. 86212020.

Oznámení  o š kodě na majetku obce vč etně fotodokumentace-poš kození  dvou kanalizač ní ch š achet
při orbě na poli podé l ul. Paskovské  a chybně provedené ho č istění  pří kopy podé l ul. Paskovská č .j.

860l2o2o.

Žádost Ministerstva obrany, sekce nakládání  s majetkem, odbor ochrany ú zemní ch zájmů  a státní ho
odborné ho dozoru Olomoug o zveřejnění  veřejné  vyhláš ky opatření  obecné  povahy, kterým se

zřizuje ochranné  pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí  č .i.847l2O2O.
Exekuč ní  pří kaz k provedení  exekuce prodejem nemovitých věcí , kde oprávněným je Č SOB, a.s. a

povinným GAM| TEX s.r.o. č .j.848l2O2O.

Návrh rozpoč tu na rok 2O2t a střednědobé ho rnýhledu rozpoč tu na roky 2022 a 2023, podaný

pří spěvkovou organizací  MŠ  Krmelí n č .j.84312020, a č tvrtletní  závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát,

Pří loha}  k 30,9.2020 č .j. 845/2020.
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í l1,156 ověření  pasportu stavby , vlastní kovi

stavby é  Městským ú řadem Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44

Bruš perk č .j. 877 / 2O2O,

2. Rada obce schvaluje:
U2/56 Doplnění  bodu 512/33 v zápise Rady obce ze dne 6.L.2O2O, následovně: Rada obce schvaluje

peněž itý dar ve výš i 20 t is. Kč  Laš ské mu souboru pí sní a tanců  Ondřejnica, z.s.

2/2/56 Doplnění  bodu t/2/38 v zápise Rady obce ze dne 16.3.2020, následovně: Rada obce

nevyhovuje ž ádosti o dotaci na rok 2O2O (z 31.10.2019 č .j. oÚ 975/2OL9) Podané  ruce a

schvaluje pouze peněž itý dar ve výš i 10 000 Kč . č .j.230l2O2O

312/56 Souhlas s PD 4 novostaveb ul. Polní  Č ,j. aeg/zozo

4/2156 Společ nosti Eltrab Group s.r.o., Lublaňská tD02l9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 o uzavření

Smlouvy o budoucí  smlouvě na stavbu ,,Krmelí n, č .parc. L28Z, NNv, NNk", předlož enou č .j.

85t l2o2o.
5/2156 Předlož enou projektovou dokumentaci stavby,,Krmelí n, č .parc. 1282, NNv, NNk" společ nosti

Eltrab Group s.r.o., Lublaňská LOO2| 9, Praha 2 -Vinohrady,72O 00 č .j. 85O| 2O2O.

6/2156 Odů vodnění  č ástky za vykoupení  nemovitosti pozemku . Jedná se o

nevyuž itý, obecní , oplocený pozemek uprostřed pozemků  soukromé ho vlastní ka nemovitostí ,

bez pří stupové  cesty (č ást historické  cesty) dosud majetkově nevypořádáno. Návrh ceny

odprodeje pozemku z majetku obce ve výš i 50kč /m2 č ,j.66tl2020.

7 / 2/56 Návrh odkoupení  pozemků   zastavěných okruž ní  křiž ovatkou, které

obec převzala do své ho majetku. Vlastní k , navrhujeme

cenu 200 Kč  za m2 č .j. 883/2020.

8/2/56 Dotaci n, z rozpoč tu obce Krmelí n ve výš i

7 500 Kč  v souladu s Dotač ní m programem ,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll" č .j.

88ol2o2o.

912/56 Dotaci  z rozpoč tu obce Krmelí n ve výš i

7 500 Kč  v souladu s Dotač ní m programem ,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll" č .j.

88Ll2o2o.

10/2156 Dotaci , z rozpoč tu obce Krmelí n ve výš i 7 500

Kč  v souladu s Dotač ní m programem ,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll" č .j. 882l2O2O.

Ltl2l56 ZŠ  T. G. Masaryka Krmelí n, p. o. zqiš ení  odvodu z odpisů  pro rok 2020 o 17 353 Kč  a zvýš ení

pří spěvku na provoz ke krytí odpisů  na rok 2O2Ov č ástce 17 353 Kč č .j.854l2O2O.

12/2/56 Finanč ní dar ve výš i 20 O00 Kč  a darovací  smlouvu, Domovu pro seniory ONDRÁŠ , Fryč ovická

5!8, 7 39 44 Bruš perk č .j. 8721 2o2O.

t3/ z/56 MŠ  Krmelí n, p. o. zvýš ení  odvodu z odpisů  pro rok 2O2O o 4 024 Kč  a zvýš ení  pří spěvku na

provoz ke krytí  odpisů  na rok 2O2O v č ástce v č ástce 4 O24 Kč , č .j. 844l2O2O.
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L4l2l56 Dle ž ádosti  prominutí  č ástky stoč né ho za

období  8. - t0. 2O2a, z dů vodu havárie na hlavní m řádu vody. Výš e stoč né ho se vypoč í tá

ze spotřeby vody za období  5. -7 .2O2a, což  č iní  33 m3.

1512156 Společ nosti pro ranou pé č i, poboč ka Ostrava, č .j. 861/2020 pro rok 2021, peněž itý dar ve výš i

3 000 !(č /dí tě. Celková suma poskytnuté ho daru je 6 000 Kč  pro rok2O2L.

L6l2l56 Slezské  diakonii, Na Nivách 7, Č eský Těš í n, peněž itý dar a darovací  smtouvu ve výš i 2 9O0 Kč

za jednoho už ivatele jejich služ by, ktený má trvalé  bydliš tě v obci Krmelí n č .j.828l2O2O

1712156 Cenovou nabí dku společ nosti KM admin s.r.o., Bí lany 26,767 01 Kroměří ž  na organizač ní

zajiš tění  uýběrové ho ří zení  na zhotovitele stavby ,,Stavební  ú pravy zdravotní ho střediska

Krme| í n" ve výš i 30 250 Kč  (s DPH).

18l2156

L9l2156

20/2156

Prodlouž ení výzvy dotač ní ho programu,,Kotlí kové  dotace v Obci Krmelí n lll do 30. tL.2O2L

Rozpoč tové  opatření  č . ] .8, viz pří loha

souhlas se stavební m záměrem dle předlož ené  projektové  dokumentace záměru

,,Novostavba RD, Krmelí n, parc. č . t282, 1046/5, kat. ú zemí  Krmelí n", investor 

 - č ,j.88612020

2112156 Jako vlastní k mí stní  komunikace ul. Starodvorská s připojení m sousední  nemovitosti pozemku

parc. č . 1282 přes pozemek parc. č . LO46/5, vš e k. ú . Krmelí n, k té to komunikaci

3. Rada obce ukládá:
Ll3l56 Referentovi obce - připravit odpověd'kč .j.869/2020 - podmí nky pro napojení  nemovitosti na

kanalizač ní  řád obce. Řeš ení  situace deš ť orných vod, tak aby, nepoš kozovaly MK a UK. Dále PD a

smlouvy k provozování , napojení vodovodu - provozuje SmVak.

Zapsáno dne 23. 77. 2020

Zapsal:  Petr Mácha

lng. Yveta Kovalč í kdvá

starostka obce


