
Z á p i s
z 58. jednání rady obce, konaného dne 13.02.2017

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:

1/58-  Kontrolu úkolů a usnesení z 57. 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 30/57 – Předložit doklad o zdravotní způsobilosti PS a provést revizi elektrocentrály –
             do 28.02.2017 –úkol trvá

           - bod 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 - splněno

           - bod 32/57 – Žádost ing. Yvety Kovalčíková dle zákona č. 106/1999 Sb. o informace k Územnímu 
             plánu obce Krmelín – úkol trvá

2/58 – Informace společnosti Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov o změně plochy 
           zvláštního dobývacího prostoru Paskov I – stanovisko obce     (115)

3/58 – Nabídka Finančního úřadu, územního pracoviště ve Frýdku-Místku na provedení konzultačního 
           dne pro občany dne 08.03.2017 od 12:00 do 17:00 hod.  (114)

4/58 – Žádost ing. Yvety Kovalčíkové o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – příprava ÚP obce 
           Krmelín – využití pozemku parc. č. 1124/1 – domov pro seniory         (113)

5/58 – Žádost JZ o souhlas s přípojkou plynu k RD č. 69 – napojení na HUP

6/58 – Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství
           ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění 2 ks svislého 
          dopravního značení IZ 8a – Zóna s dopravním omezením se značkou B20a Nejvyšší dovolená 
           rychlost 30 a 2 ks IZ 8b – konec zóny s dopravním omezením se značkou B20a – nejvyšší dovolená 
           rychlost 30 vedle místní komunikace č. 12b ul. Okrajní (121)
          Totéž dopravní značení vedle místních komunikací č. 20b ul. Světlovská, č. 20b ul. Školní,
           parc. č. 86 ul. Benátská a parc. č. 107 ul. Na Rybníčku    (120)

7/58 – Cenová nabídka č. 1700102 Jana Kafky, Nádražní 684, 739 21 Paskov na zhotovení zábradlí
           před restaurací Na světlově – cena 27 025,-Kč bez DPH

8/58 – Žádost ing. PK dle zákona č. 106/1999 Sb. o právních službách Mgr. Jiřího Kubaly vykonávaných
           pro obec   (133)   



9/58 – Inventarizační zpráva Obce Krmelín – Souhrná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
           ke dni 31.12.2016

10/58 – Dražební vyhláška – soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola v právní věci oprávněného – Zepter 
            International proti povinnému BV – elektronická  dražba 14.03.2017 v 11:30 hod.   (158)

11/58 – Nabídka příspěvkové organizace SAGAPO, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál na 2 volná pracovní
             místa v sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením    (127)

12/58 – Usnesení Obecního úřadu Krmelín zařazení Obce Krmelín jako účastníka řízení ve věci povolení 
             kácení dřevin rostoucích mimo les – 15 ks lip na pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Krmelín   (138)

13/58 – Žádost Ing. Yvety Kovalčíková, ul. Školní, Krmelín 538 o předložení projektové dokumentace 
             „Hřiště u školy“   (141)

14/58 – Žádost Ing. Kamily Balcarové, o odborný posudek Mgr. Kubaly – definování zodpovědnosti 
             zastupitelů ve věci směnného obchodu s volnými obecními finančními prostředky   (159)

2. Rada obce  schvaluje:

15/58 – Smlouvu o dílo č. KRM17 SOD uzavřenou mezi obcí a firmou DIGIS, spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 
             702 00 Ostrava provedení aktualizace map DKM k.ú. Krmelín 2x ročně, aktualizaci kanalizace 
            v AMEServeru a ObčanServru a zákaznickou podporu v celkové ceně 11 132,-Kč vč. DPH  (135)

16/58 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby č.j. OÚ 2/2017 uzavřený mezi obcí Krmelín 
             a firmou TPweb,cz s.r.o. – změna původního názvu firmy z TPweb.cz s.r.o., na URBITECH s.r.o., 
             ostatní články smlouvy zůstávají beze změny    (140)

17/58 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 
             stavbu číslo IP-12-8019877/02 „Krmelín, příp. kNN“ – uložení kabelu NN v pozemku
             parc. č. 563 za finanční náhradu 2 000,-Kč bez DPH

18/58 – Odměnu 4 000,-Kč pro redakční radu Zpravodaje pro rok 2017 za zhotovení 4 čísel Zpravodaje, 
             po rozdělení odměny předložit potvrzení přijaté finanční částky jednotlivými členy redakční rady

3. Rada obce  ukládá:

19/58 – Příští jednání rady obce dne 27.02.2017 od 17 hod




