
Z á p i s
z 57. jednání rady obce, konaného dne 30.01.2017

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

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního zasedání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body jednání.
Schváleno: 5 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/57-  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 
             ze sil. II/486) – 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 21/56 – Svolat jednání s manž. K o majetkovém vypořádání pozemků v rohu ul. Řadové 
             a Proskovické – splněno

2/57 – Informace Úřadu práce Frýdek-Místek  o míře nezaměstnanosti v obcích SMOPO – max. Staříč 
           4,75%, min. Krmelín 2,35% - k 31.12.2016

3/57 – Informace náměstka hejtmana kraje „Financování veřejné osobní dopravy – legislativní dopad 
           v oblasti odměňování řidičů“       (50)

4/57 – Nabídka firmy Lanak CZ, a.s. Pastviny 1066/6, 624 00 Brno na konzultační činnost v oboru
           provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s podmínkami dotace z OPŽP     (59)

5/57 – Oznámení Ministerstva životního prostředí o výsledku šetření předcházející kontrole provedení
            vrtných prací na pozemku p. č. 1089 k. ú. Krmelín     (64)

6/57 – Informace Krajského úřadu, Odboru vnitra  a krajského živnostenského úřadu o novém 
           přestupkovém zákonu – odborné způsobilosti úřední osoby     (66)

7/57 – Informace o 250 bezpříspěvkových odběrech krve p. PB

8/57 – Informace Ministerstva vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů – Stanovisko k §111
           zák. č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich



9/57 – Zpravodaj a propagační materiály MAS Pobeskydí, z.s., 739 53 Třanovice č.p. 1   (56)

10/57 – Informace Ministerstva financí, Odbor 34, Státní dozor nad hazardními hrami – přihlašovací údaje 
             pro obce     (55)

11/57 – Sdělení krajského úřadu MSK, Odboru sociálních věcí o instrukcích a dokumentech vztahujících 
             se  k výkonu sociální práce a poradenství poskytovanému občanům sociálními pracovníky obecních 
             úřadů   (88)

12/57 – Upřesnění počtu obyvatel  Magistrátem města Frýdku-Místku, odboru vnitřních věcí, oddělení 
             přestupkové – 2311 občanů a 9 cizinců – celkem 2 320 obyvatel – výše příspěvku 
             13,30 x 2 320 = 30 856,-Kč    (44)

13/57 – Oznámení ředitele ZŠ T.G. Masaryka Krmelín o nepřítomnosti na pracovišti 30.01. až 02.02. a 
             13.02.2017 z důvodu čerpání studijního volna – zastupují RT a SV 

14/57 – Nabídka produktů České spořitelny,a.s., 8. pěšího pluku 2 173, 738 01 Frýdek-Místek pro veřejný
             a neziskový sektor   (79)

15/57 – Pachtovní smlouva mezi obcí Krmelín a p.PM – pachtovné  ve výši 280,-Kč bez DPH za rok 
             za pozemek parc. č. 1120 o výměře 2 412m2  (85)

16/57 – Protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR- poskytnutí 
           podpory bylo schváleno rozhodnutím ministra životního prostředí č. 14167623 – SFŽP ze dne 
           11.04.2014 na akci „Hasičská zbrojnice v Krmelíně – rekonstrukce fasády, oken a vstupu“, 
           CZ.1.02/3.2.00/13.19564, 115D222004296, dotace ze SFŽP ČR ve výši 70 681, 83Kč       (95)

17/57 – Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ:  
             - Roční výkaz vybraných vládních organizací značka VI1-01 do 17.03.2017 – KS ČSÚ Brno
             - Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí značka ŽP1-01 do 31.03.2017 – KS ČSÚ 
               Praha    (90)

17/57 – Seznam jiných technických herních zařízení (JTHZ) přeposlaný Krajským úřadem MSK, Odborem
             právním a organizačním    (81)

18/57 – Sdělení Státní veterinární správy o spolupráci KVS, HZS a obce – kadávery volně žijících ptáků  
             (109)

19/57 – Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné 
             nákazy – aviární influenzy

20/57 – Žádost Spolku Náš Krmelín, z.s., Zdravotní 214, Krmelín o zařazení mezi účastníky řízení ve věci
             kácení 15 vzrostlých lip na pozemku p. č. 2/1 v k. ú. Krmelín, žadatel Římskokatolická církev, 
             farnost Ostrava – Stará Bělá     (99)



21/57 – Žádost Spolku Náš Krmelín o informování o zahajovaných řízeních podle §70 odst.2 zákona
             č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny     (100)

22/57 – Nabídku firmy DIGIS, spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na pasportizaci místních 
             komunikací v ceně 100 430,-Kč vč. DPH, na pasportizaci Dopravního značení v ceně 44 165,-Kč
             vč. DPH a aktualizaci map DKM 2x ročně, aktualizaci kanalizace v AMEServeru, systémovou
             podporu systému AMEServeru a zákaznickou podporou v celkové ceně 11 132,-Kč včetně DPH
             (51)

23/57 – Dohodu o předčasném splacení směnky ve výši 30 000 000,-Kč plus úroky, výstavce J&T Private
             Equity B.V.  

2. Rada obce  schvaluje:

24/57 – Smlouvu o zřízení věcného břemene EP-12-8002329/VB3 „Krmelín Proskovická chodník – NNk“
             uzavřenou  mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
             IV – Podmokly, 405 00 Děčín – uložení podzemního kabelového vedení AYKY 4x25 v chráničce 
             DUR 110 v pozemku parc. č. 604/5 v  délce 1,8m za cenu 2 420,-Kč vč. DPH

25/57 – Aktualizaci Příkazu k provedení inventarizace majetku k 31.12.2016 – Plánu inventur za rok 
            2016 – nové termíny: seznam inventurních soupisů bude zahájen 20.12.2016 a ukončen dne 
            06.02.2017, zpracování soupisů bude ukončeno dne  08.02.2017. Člena DIK Petra Máchu nahradil 
            Petr Šperlín a člena likvidační komise Petra Šperlína nahradil Petr Mácha

26/57 – Předložení žádosti Krajského úřadu MSK, Odboru dopravy o udělení licence k vyjádření – dopravce
             Arriva Morava, a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, IČ25827405 – udělení licence
             k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 910331 Ostrava – Krmelín –
             Stará Ves nad Ondřejnicí – Petřvald – Mošnov         (89)

27/57 – Podání žádosti na Obecní úřad Krmelín o účasti obce Krmelín jako účastníka řízení v řízení 
             o  povolení kácení dřevin – lip na pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. Krmelín  na základě žádosti 
             Římskokatolické farnosti Ostrava –Stará Bělá, Blanická 134/130, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, 
             IČ48429716  

28/57 – Odměnu pro pracovníky obecního úřadu  ve výši 30% platového tarifu za úsilí při zajišťování 
             podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín“ a pro zpracování 
             projektové dokumentace II. etapa kanalizace Krmelín – II. popoletí 2016

29/57 – Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro rok 2017 ve výši 7 000,-Kč pobočnému spolku –
             organizační jednotce s právní subjektivitou Podané ruce – osobní asistence



3. Rada obce  ukládá:

30/57 – Protokol hasičského záchranného sboru MSK, územního odboru Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264,
             738 02 Frýdek-Místek o kontrole připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany 
             provedené dne 14.12.2016 – porušení zákonné povinnosti: - nepředložen doklad o zdravotní 
             způsobilosti PS a nebyla provedena revize elektrocentrály – písemnou zprávu 
             s odstraněním nedostatků podat do 28.02.2017    (105)

31/57 – Starostovi obce požádat o účast obce Krmelín jako účastníka řízení v řízení o povolení kácení 
             dřevin – lip na pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Krmelín

32/57 – Žádost ing. Yvety Kovalčíková dle zákona č. 106/1999 Sb. o informace k Územnímu plánu obce 
             Krmelín     (67)

33/57 – Příští jednání rady obce dne 13.02.2017 od 17 hod. a od 18:30 hod. výběrové řízení na projektanta
             Chodníku podél sil. I/58 a Můstku přes potok na ul. Na Nový svět




