
Z á p i s
z 59. jednání rady obce, konaného dne 27.02.2017

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:

1/59 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 58. 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 – splněno

          - 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  - splněno

           - bod 30/57 – Předložit doklad o zdravotní způsobilosti PS a provést revizi elektrocentrály –
              do 28.02.2017 – splněno
           
           - bod 32/57 – Žádost ing. Yvety Kovalčíková dle zákona č. 106/1999 Sb. o informace k Územnímu 
             plánu obce Krmelín – splněno

2/59 – Žádost Istav Media, s.r.o., IČ 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov o zaslání 
           investičních plánů obce pro rok 2017    (188)

3/59 – Převedení částky 30 151 232,88Kč na účet obce dne 17.02.2017 za předčasně splacenou směnku 
           výstavce J&T Private Equity B.V.

4/59 – Zápis z jednání likvidační komise – likvidace majetku v evidenci obce k 31.12.2016

5/59 – Informace Ministerstva financí prostřednictvím Krajského úřadu MSK, odboru právního
           a organizačního o zveřejnění formuláře ohlášení hazardní hry za účelem sjednocení postupu 
           dotčených správních orgánů a zjednodušení pro obecní úřady a pro ohlašovatele hazardních her     
           (182)

6/59 – Informace Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury
           o poskytnutí územních studií pořízených krajským úřadem  (225)

7/59 – Oznámení Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu o konání 
           veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostravy dne 22.03.2017 od 13:00 hod.
           na Magistrátu města Ostravy, Nová radnice, 4. poschodí v kabinetu architektury – vystaven 
           k veřejnému nahlédnutí od 20.02. do 29.03.2017     (175)

8/59 – Žádost Statutárního města Frýdku-Místku, odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality
           o vyplnění elektronického dotazníku týkajícího se aktualizace improvizovaného ukrytí osob
           ve správním obvodu obce    (239)

9/59 – Informace Povodí Odry, s.p., Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek o jarních prohlídkách 
           vodních toků – potok Máchůvka – 0 až 3,525km dne 04.05.2017 od 10 hodin – p. Niklová   (187)



10/59 – Informace Krajského úřadu MSK, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odboru regionálního rozvoje
             a cestovního ruchu – Ing. Radovana Moskvy – kompletní seznam žadatelů o kotlíkovou dotaci
             se schváleným základem pro výpočet dotace

11/59 – Zápis z jednání valné hromady Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice ze dne 25.01.2017 –
             Fryčovice

12/59 – Oznámení Obecního úřadu Krmelín o zahájení správního řízení ve věci povolení připojení sousední 
             nemovitosti k místní komunikaci – připojení pozemku parc. č. 300/4 k místní komunikaci 
             Za Křížem, pozemek parc. č. 325/1 přes pozemek parc. č. 300/2 – výstavba RD na pozemku 
             parc. č. 300/4   (47/2017 - 3)

13/59 – Výzvu obcím a městům MSK ve věci financování veřejné dopravy – požadavek, aby MSK hradil 
             prokazatelné ztráty vyplývající za zajištění dopravní obslužnosti včetně tzv. ostatní dopravní 
             obslužnosti – zpracováno Sdružením obcí Hlučínska    (202)

2. Rada obce  schvaluje:

14/59 – Objednání zhotovení nového zábradlí před restaurací Na Světlově v ceně 27 025,-Kč bez DPH
             dle cenové nabídky č. 1700102 Jana Kavky, Nádražní 684, 739 21 Paskov

15/59 – Vyplacení dotace obce v rámci kotlíkové dotace v obci Krmelín PH    (1118/2016)

16/59 – Rozpočtový doklad č. 1/2017 – částka 67 500,-Kč vyplacena v rámci kotlíkové dotace obce
             (37 500,-Kč v roce 2016, 30 000,-Kč v roce 2017)

17/59 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín na rok 2017, uzavřené mezi 
             obcí a:

           - p. Davidem Ptáčkem – fyzickou osobou, Proskovická ulice, Krmelín 149, IČ 48724351 – 10 000,-
             Kč na realizaci akce „Technické zabezpečení hudebního festivalu Rockshow – původní požadavek 
             20 000,-Kč zkrácen – jedná se o soukromou akci   (231)

           - Sborem dobrovolných hasičů, nestátní neziskovou organizací, ul. Kostelní, Krmelín277, 
             IČ 00296848 – 15 000,-Kč na realizaci akce „Zakoupení nové sady dětských hadic určených
             pro požární sport, technické zajištění venkovních akcí SDH Krmelín“ (ozvučení, zapůjčení laviček 
             apod.) – původní požadavek 15 000,-Kč    (232)

           - Českým svazem chovatelů, ZO Krmelín, ul. Brušperská, Krmelín 106, IČ 45239924 – 20 000,-Kč 
              na realizaci akce „Adaptace střediska č.p. 106, výstava drobného zvířectva v 09/2017, činnost 
             kroužku mladých chovatelů, oprava a údržba chovatelského materiálu“ – původní požadavek 
             20 000,-Kč  (233)

           - Kondorem – skupinou Stará Ves, pobočný spolek, U Dubu 643, Stará Ves nad Ondřejnicí, 
             IČ 706322604 – 10 000,-Kč na realizaci akce „Obnova táborové základny, nákup materiálu, 
             obměna inventáře, služby v průběhu pořádaných akcí“ – původní požadavek 10 000,-Kč     (234)

           - T.J. Sokolem Krmelín, dobrovolným zájmovým spolkem, ul. Brušperská, Krmelín 72, IČ 48724351 
              – 30 000,-Kč na realizaci akce „Nákup antuky, oprava a údržba DHM, chemikálie proti mechu, 
              realizace  a zabezpečení pěti turnajů – původní požadavek 30 000,-Kč     (235)
              
           - Českým svazem včelařů, ZO, ul. Záhumenní, Krmelín 522, DIČ CZ 66933757 – 25 000,-Kč 
             na realizaci akce „Výdaje na zdolávání nebezpečných nákaz – varroadestructor, soutěž Zlatá 
            včela, zabezpečení včelařského kroužku, uspořádání společenské akce Medový den, přednášky“ –
            původní požadavek 25 000,-Kč    (236)



           
           - Českým zahrádkářským svazem, ZO, ul. Na Rybníčku, Krmelín 416, IČ 75059070 – 30 000,-Kč
              na realizaci akce „Oprava podlahy v lisovně, ořez stromů na pozemku u budovy ZO na ul. 
              Na Rybníčku 416“ – původní požadavek 30 000,-Kč       (237)

           - Svazem postižených civilizačními chorobami ČR, ZO, SPCCH ZO Brušperk, IČ 75035341, 
              pověřenou osobou Martou Špačkovou, Borošínská 795, 739 44 Brušperk – 3 000,-Kč na realizaci
              akce „Zájezd, pomůcky pro cvičení členek, dárky pro jubilanty“ – původní požadavek 3 000,-Kč
              (238)

18/59 – Výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace „Můstek přes místní potok 
            – ul. Na Nový svět“ – pořadí nabídek:
            1. Ing. Jiří Vítek, Hněvotínská 50, 779 00 Olomouc, IČ 47189495 – 122 000,-Kč bez DPH
            2. V&V stavební a statická kancelář, spol. s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava –
                Moravská Ostrava, IČ 26831929 – 220 000,-Kč bez DPH
            3. Ing. Dalibor Staněk, ul. Paskovská 491, Krmelín, IČ 15493679 – 255 000,-Kč bez DPH
            4. MH Stavební partner, s.r.o. 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 28568800 –
                272 510,-Kč bez DPH
            5. Ing. Magdalena Stoimenovová, Nad Mlýnkem 1368 E, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, IČ 
                45188351 – 299 000,-Kč vez DPH

19/59 – Uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2017 na Zpracování PD – Most přes místní potok – ul. Na Nový svět 
             mezi obcí Krmelín a zhotovitelem Ing. Jiřím Vítkem, Hněvotínská 50, 779 00 Olomouc, 
             IČ 47189495 – vítězem výběrového řízení – cena díla 122 000,-Kč bez DPH

20/59 – Žádost Krajského úřadu MSK, Odboru dopravy a chytrého regionu o udělení licence k vyjádření –
             dopravce HopDoFabry s.r.o., Sedlnice 204, 742 56 Sedlnice, IČ 28627628 – udělení licence 
            k provozování vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na lince Ostrava-Krmelín-Stará Ves
             nad Ondřejnicí-Mošnov, Mobis     (241)

21/59 – U Ing. Dalibora Staňka, ul. Paskovská, Krmelín 491 objednat výrobní výkresovou dokumentaci 
             oplocení potoka před budovou Hasičské zbrojnice – cena do 5 000,-Kč, T: 03/2017

22/59 – Výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace „Chodník podél silnice I/58“
             - pořadí nabídek:
               1. Ing. Dagmar Hrazdílková, Na Svobodě 3185/59, 723 00 Ostrava – Martinov, IČ 02454866 –
                   49 000,-Kč bez DPH
               2. Ing. Edvin Bartoš, Sadová 2648/16, 702 00 Ostrava, IČ 12131385 – 62 000,-Kč bez DPH
               3. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, IČ 64638162 -105 000,-Kč bez DPH
               4. Ing. Jan Görner, Nad Lipinou 1729, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 88381234 – 128 000,-Kč 
                   bez DPH
               5. Haskoning DHV Czech Republic, Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČ 457971170 –
                   159 000,-Kč bez DPH
               6. Hutní projekt Frýdek-Místek, 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45193584 –
                   243 000,-Kč bez DPH

23/59 – Uzavření Smlouvy o dílo na zpracování PD stavby „Chodník podél silnice I/58“ mezi obcí Krmelín 
              a zhotovitelem Ing. Dagmar Hrazdílkovou, Na Svobodě 3185/59, 723 00 Ostrava Martinov, 
              IČ 02454866 – vítězem výběrového řízení – cena díla 49 000,-Kč bez DPH

24/59 – Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Krmelín o prodloužení termínu k vyúčtování dotace na opravu
             střechy TJ Sokol Krmelín – původní termín 28.02.2017, požadovaný 31.05.2017 – posunutí termínu 
             realizace opravy střechy sportovní haly TJ Sokol Krmelín do 31.03.2017     (178)

25/59 – Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Krmelín – dárcem a Domovem pro seniory Ondráš, 
             příspěvkovou  organizací, Fryčovická 518, 739 44 Brušperk – obdarovaným –poskytnutí peněžitého 
             daru ve výši 9 512,-Kč ke krytí provozních nákladů obdarovaného   (103)



26/59 – Darovací smlouvu mezi ZH – dárcem a obcí Krmelín – obdarovaným – darovaní částky 7 134,-Kč 
             za pobyt LZ v Domově pro seniory Ondráš v roce 2016 do 23.06.2016     (103)

27/59 – Darovací smlouvu mezi JJ dárcem a obcí Krmelín – obdarovaným  - darování částky 2 378,-Kč
              za pobyt DK v Domově pro seniory Ondráš v roce 2016 a 2017 – 58 dnů od 4.11.2016   (224)

28/59 – Výpověď smlouvy č. 679/2014 o pronájmu reklamní plochy na autobusové čekárně na Cigánce 
             k 28.02.2017 firmou Šmíra – Print Enterprises, a.s., Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava – Kunčičky  
             (222)

29/59 – Uzavření dohody o provedení práce s ZJ v maximálním rozsahu 300 hodin v roce 2017 – obsluha 
             čerpacích stanic a ČOV – odměna 100,-Kč/hod.

30/59 – U Ing. Josefa Bočka, ul. Brušperská, Krmelín 78 objednat vypracování ocenění nemovitostí: 
              - pozemku parc. č. 1237/4 o výměře 325m2 dle geometrického plánu číslo 1461 – 17/2017
              - pozemku parc. č. 615/12, vše v k.ú. Krmelín

31/59 – Zbylých 30 ks kalendářů obce na rok 2017 použít zdarma k propagačním účelům

3. Rada obce  ukládá:

32/59 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 28.03.2017 od 17 hod. do salónku v I. patře Obecního domu

33/59 – Příští jednání rady obce dne 13.03.2017 od 17 hod.




