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Zápis ze schů ze RO č . 58 ze dne 2L, 12.2OZ0

Zápis
ze 58. schů ze radv obce, konané  dne 21. 12. 2020

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

Omluveni:  lng. Miloslav Kunát

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č aszahájení schů ze: 16:00

Č as ukonč ení  schů ze: 17:35

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

Schváleno:4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

1l3,158 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

bod ll3lL3 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul, Vodárenská - trvá

bod Ll3l45 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. 415 - zajiš tění  projektové  dokumentace-probí há

Cenové  nabí dky (poknývač ské  a tesařské  práce vč etně materiálu) na opravu střechy,,Provozovny"

o 76312O20 Petr Brš ií  lČ :  0519504, Hornopolní  L4/ t297,7O2OO Ostrava za cenu 592 043,- Kč

(vč etně DPH)

o 73612O20 Klempí řství - pokrývač ství  Petr Tatay, lč :  O487L618, Na Brodě I7L,739 24 Krmelí n

za cenu 542949 Kč  (vč etně DPH)č .j.73612020

o 762/2O20 Martin Kurnik, klempí ř - pokryvač , Jindřichova L66O| L4, 7O2 OO Ostrava -
Moravská Ostrava za cenu 642 5t7 Kč  (vč etně DPH)

Žádost obce Krmelí n, Kostelní  70, 739 24 Krmelí n o vydání  rozhodnutí  o změně využ ití  ú zemí

v ú zemní m ří zení . Dotč ený pozemek p. č . 1089 v k. ú , Krmelí n. č j.94212020

Žádost obce Krmelí n, Kostelní  70,73g 24 Krmelí n o vydání  kolaudač ní ho souhlasu pro stavbu ,,Š kolní
hřiš tě pro ZŠ v Krmelí ně, na uliciŠ kolní  !7o,v Krmelí ně p.č . 11a p.č .9 k,ú . Krmelí n" č .j.943l2O2O

lnformaci Ministerstva ž ivotní ho odboru, ředitele odboru ochrany ovzduš í  Bc. Kurta Dědič e o vydání

Věstní ku MŽP Program zlepš ování  kvality ovzduš í  aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Mí stek
vydané ho dne 22. září  2O2O. č .j. 9L8/2O2O

Žádost Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor vnitra a krajský ž ivnostenský ú řad, 28.

ří jna Ll7,702 L8 Ostrava o zpracování  přestupků  za rok 2O2O č ,j,92O/2a2O

Kolaudač ní  souhlas Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ú zemní ho rozvoje a stavební ho řádu,

Radnič ní  1,148,738 01 Fnýdek-Mí stek stavby ,,Chodní k, ul. Proskovická, Krmelí n" č .j,928l20ZO

Protokoly o zkouš ce č .2L768/2O2O a 2176912020 od firmy Labtech s.r.o., Rudé  Armády 637,739 27

Paskov chemických rozborů  vzorků  z Č OV Krmelí n č .j.93L/2020

2lLl58

3l1,158

4lu58

5lLl58

6ltl58

7ltl58

8lLl58



9/ t/58

Zápisze schů ze RO č . 58 ze dne 2L lZ.2020

Lo/u58

Smlouvu o zří zení  věcné ho břemene - služ ebnosti č í slo lV-12-8019019/02 mezi obcí  Krmelí n,

Kostelní  7a,73g 24 Krmelí n a společ ností  Č EZ Distribuce, a.s. se sí dlem Děč í n, Děč í n lV-Podmokly,
Teplická 874/8,405 01 Děč í n, lČ :24729o35 č .j,93o/2o2o

Oznámení  Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství , 28.

Yí jna tI7,7O218 Ostrava o zahájení  správní ho ří zení  ve věci změny povolení  k provozování  kanalizací
pro veřejnou potřebu č .j,946l212a

lnformace firmy EKO-KOM, a.s., lČ :  25134701, Na Pankráci 1685/19, 14O 21 Praha 4 o změně
sazební ku odměn a koeficientů  bonusouých slož ek (cení k) a standardy slož ení  komunální ch odpadů
obalové  techniky od 1.L.2O21 č ,j.947 / 2020

Územní  rozhodnutí  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K náměstí  22, 73g zt4 Bruš perk o
umí stění  stavby ,,Krmelí n, Obec, 8120072313 přelož ka kNN" na pozemcí ch parc. č , 1O5Z/4,9O3,
tOL9/9 aLOL9/3L k.ú . Krmelí n č ,j.935/2OZO

Oznámení  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství , pracoviš tě

Polit ických obětí  2478, Mí stek o zahájení  ří zení ,,Souběh kanalizač ní  pří pojky s vodovodní  pří pojkou

na pozemku parc. č , 1282k.ú . Krmelí n ě.j.938l2o2a

lnformace Severomoravských vodovodů  a kanalizací  Ostrava a.s., lČ :  45193665, se sí dlem 28. ří jna

I235/L69,709 00 Ostrava - Mariánské  Hory o ú pravě cen za poskytování  ú dajů  platnou od 1.1.2021

a to na 31,40 Kč  bez DPH za jedno odběrné  mí sto č .j. 939/2020

Připomí nkování  ke znění  smlouvy na odvádění  odpadní ch vod 
 č ,j, 94O{ ZO2O

Žádost n o v,ýplatu spoluú č asti obce na š kodní  události
č . 20034815 ve rnýš i 1 000,-Kč  č .j.949/2020

lnformace Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor š kolství , mládež e a sportu, 28. ří jna
1I7,7O2 18 Ostrava ke koneč né  výš i poskytnutých prostředků  ze státní ho rozpoč tu pro oblast
š kolství  v roce 2O2O č .j.9Z9| 2O2O
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2. Rada obce schvaluje:
Dar obci od obč ana Mgr. Jakuba Č miela, bytem Krmelí n, Na Skalce 504, ve výš i 3000 Kč  na

podporu krizových opatření  v obci Krmelí n

Plán inventur za rok 2020

Mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské  š koly Krmelí n, pří spěvková organizace 
(3 pro, 1zdrž el) č ,j.936/2020

Smlouvu o zří zení  věcné ho břemene - služ ebnosti č í slo lV-12-80190L9/O2 mezi obcí  Krmelí n, Kostelní
70,7gg 24 Krmelí n a společ ností  Č EZ Distribuce, a.s, se sí dlem Děč í n, Děč í n lV-Podmokly, Teplická

874/8,405 01 Děč í n, lČ :24729035 č .j.93O/2O2O
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5l2l58 Záměr stavby,,Krmelí n, č .parc. 3O3l24, NNv, NNk" rnýstavba elektrické  pří pojky NN 0,4 kV č .j.

945/2020

612158 Mimořádnou odměnu řediteliZŠ  TGM Krmelí n, pří spěvková organizace i

(4 pro, 0 zdrž el) č .j.932l2O2O

7 l2l58 Vyplacení  spoluú č asti obce na š kodní  události č . 20034815 ve výš i 1 000 Kč ,

č j.949/2020

Zapsóno dne 27. 12. 2020

Zapsal:  Petr Mócha

lng. Yveta Kovalč í ková'

starostka obce


