
Zápis ze schů ze RO č .59 ze dne Ll.L.2021,

Zápis
ze 59. schů ze radv obce. konané  dne 11. 1. 2021

Pří tomni:  lng. Tomáš  Jalů vka, Petr Mácha, lng. Miloslav Kunát

Omluveni:  lng. Yveta Kovalč í ková, MUDr. Jozef Chmelo

Předsedají cí :  Petr Mácha

Hosté : - 1_6.00 -17.00

Č as zahájení  schů ze: 16.00

Č as ukonč ení  schů ze: 18.40

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

Schváleno: 3 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

Lltl59

o bod

o bod

2ltl59

3l1,/59

4/L/59

5/ t/59

6/Ll59

7/ I /59

8/7/59

9/ tl59

Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

1,/3/ t3 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

t/ 3/45 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. 415 - zajiš tění  projektové  dokumentace-probí há

Žádost  o informaci k napojení  na splaš kovou kanalizaci č .j. g/2o21,

Vyrozumění  Katastrální ho ú řadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální  pracoviš tě Frýdek-Mí stek,
T.G: Masaryka 453, 738 01 Fnidek-Mí stek o provedených změnách v katastru nemovitostí
v souvislosti s revizi v k.ú . Krmelí n č .j,95I /2O2O

Oznámení  Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství ,
28. ří jna 'J,!7, 702 ] .8 Ostrava o zahájení  správní ho ří zení  ve věci změny povolení  k provozování
kanalizací  pro veřejnou potřebu č .j.946/2020

lnformace Ministerstva vnitra Č eské  republiky, Mgr. Petra Vokáč e, náměstka ministra vnitra pro

ří zení  sekce legislativy, státní  správy a ú zemní  samosprávy, o vydání  balí č ků  ve Sbí rce zákonů

upravují cí  nově s ú č inností  od 1.1 2021 oblast odpadové ho hospodářství  č ,j.952/2020

Žádost í  o souhlas se

stavbou RD s pří sluš enství m stavba,,Rodinný dů m s pří sluš enství m", parc. č . investor
 č ,j,959/2O2O

Žádost Spolku Lungta, lČ : 67775845, Dlouhá 21609,11O OO Praha ] . o projednání  připojení  se

k mezinárodní  kampani ,,Vlajka pro Tibet" č .j. ZI /TOZL

Rozpoč tové  provizorium SMOPO

Nabí dku firmy ALZA na umí stění AlzaBoxu



10/ I /59
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Lllt/ 59

lnformace Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor financí , 28. ří jna 117,7O218 Ostrava

o finanč ní m vztahu státní ho rozpoč tu krozpoč tu obce Krmelí n na rok 2O2Lve výš i 538,4 t is. Kč  -

obsahuje pří spěvek na výkon státní  správy urč en na č ásteč nou ú hradu neinvestič ní ch výdajů

spojených s výkonem státní  správy v přenesené  pů sobnosti obcí  č .j. tLl2OzL

Žádost firmy Q- PARS, v.o.s., projektování a revitalizace staveb, Plánič kova I44l14,7I IO0 Ostrava

- Hruš ov o vyjádření  k akci ,,Rodinný dů m v Krmelí ně" parc. č .
 obec 598348 Krmelí n, k.ú . Krmelí n č .j.4l2O21

Žádost  o nápravu poš kození odvodnění na
pozemku parc. č . ,k.ú . Krmelí n přistavbě pro SOV na uliciZahradnické  č .j.7/2027 (reklamace

kanalizace)

Žádost Obce Krmelí n, Kostelní  70,73g 24 Krmelí n o vydání kolaudač ní ho souhlasu stavby,,Š kolní
hřiš tě pro ZŠ  v Krmelí ně, na ulici Š totní  170, p.č . 1,7 a 9, k,ú . Krmelí n č .j.943/2o2o

Žádost Obce Krmelí n, Kostelní  70, 73g 24 Krmelí n o vydání  rozhodnutí  o změně využ ití  ú zemí
v ú zemní m ří zení p. č . 1089, k.ú . Krmelí n č .j.942/2020

Rozhodnutí  Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství ,
28. ří jna I I7, 7O2 18 Ostrava ve věci změny povolení  k provozování  kanalizací  pro veřejnou
potřebu. č ,j. L6l2O21,

Oznámení  Ministerstva vnitra Č eské  republiky, odbor vš eobecné  správy, náměstí  Hrdinů  L634l3,
1,40 21, Praha 4, JUDr. Petr Voří š ek, Ph.D., ředitel odboru vš eobecné  správy o vydání  č ástky 1,/2021,

Věstní ku vlády pro orgány krajů  a orgány obcí dne 7. ledna 2O2t č ,j.14/2021-

Rozhodnutí  Magistrátu města Fnýdku-Mí stku, radnič ní  1-'J,48, 738 0] . Fryidek-Mí stek, Odbor
ž ivotní ho prostředí  a zemědělství , pracoviš tě polit ických obětí  2478, Mí stek o udělení  výjimky
fyzické  osobě  k souběhu kanalizač ní pří pojky s vodovodní  pří pojkou na pozemku

parc. č . 1282 k,ú . Krmelí n č .j.8/2021,

lnformace Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk o ověření
pasportu stavby č vlastní ků m stavby - 

 ,,Garáž  u RD č .p. " na pozemku parc. č . k.ú . Krmelí n, dle geometrické ho
plánu č . L697-87/2020 ze dne 10.1,1,.2020 č .j.19/2027

Výroč ní  zprávu o poskytování  informací Obce Krmelí n za rok 2O2O č .j,6/2027

Žádost firmy Stereoplan, s.r.o., lng. Michala Boč ka, Na Chromí ně 798/74 b,747 16 Hať  o zaslání
situace s polohou inž enýrských sí tí  ve vlastnicwí  obce Krmelí n vztahují cí  se k parcele č . . a

zaslání  podmí nek napojení  na splaš kovou kanalizaci k navrhova né  č .j.2O/2O21,

Potvrzení  Policie Č eské  republiky, Krajské ho ředitelství  policie Moravskoslezské ho kraje, ú zemní

odbor Fnýdek-Mí stek, dopravní  inspektorát Fnýdek-Mí stek prap. BC. Zdeněk Ondrusz, Beskydská

2O6'J,,738 01 Frýdek-Mí stek o ú č asti na dopravní  nehodě dne 4,1.2021,, č ,j.1,12021,

Žádost firmy lng. Š ňupárek-inž . Č innost a projekce, lng. Š těpán Š ňupárek, Na olejní  4g0,73g 32

Řepiš tě o vyjádření  obce z hlediska vlastnictví  a správy inž . sí tí  - kanalizace, rozhlas, veřejné

L2/L/59

L3ltl59

t4/ tl59

15l!/59
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22/ t/59
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osvětlení a z hlediska napojení  na mí stní komunikaci ke stavbě,,Rodinný dů m v Krmelí ně, parc. č .

" č .j. 3/2027

2. Rada obce schvaluje:

L/2159 Vyhláš ení  poptávkové  ří zení  -,,Stavební  ú pravy zdravotní ho střediska Krmelí n"

2/2/59 Vyhláš ení  poptávkové  ří zení  na sběrné  mí sto v rámci dotač ní ho titulu ,,Rozš í ření  separovaných

odpadů  - obec Krmelí n- č ást kontejnery

3l2l59 Vyhláš ení  poptávkové  ří zení  na sběrné  mí sto v rámci dotač ní ho titulu ,,Rozš í ření separovaných
odpadů  - obec Krmelí n - č ást oplocení

4/2159 Výběr firmy Klempí řství  - poknývač ství  Petr Tatay, lČ :  04871618, Na Brodě I I1.,,73g 24 Krmelí n

v rámci poptávkové ho ří zení na opravu střechy v objektu Zahradnická (provozovny) za cenu 542949
Kč  vč etně DPH č j. 73612020

5/2159 Cenovou nabí dku firmy Zahrady Janáč ek a Hrubý na likvidaci náletů , kácení stromů , kosení

křovinořezem (Pří č ná ulice)ve výš i25 956 Kč  bez DPH Č j. LOlzOzt

612159 Rozpoč tové  opatření  112021

712/59 Nevyhovění  ž ádosti o poskytnutí  dotace pro rok 2O2L Charitě Frýdek-Mí stek, lČ  45235201,,

č j. oÚ 89o l 2o2o z 26.tl.2o2o

8l2l59 Peněž itý DAR z rozpoč tu obce 202] . ve výš i 3000 Kč  Charitě Frýdek-Mí stek, lČ  452352ot.

Zapsóno dne 77. 1. 2021

Zapsal:  Petr Mócha

tng. Yveta roval&ková

starostka obce trí stostarosta obce


