
Anonymizovaný Zápis
z 60. jednání rady obce, konaného dne 13.03.2017

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

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního zasedání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body jednání.
Schváleno: 3 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/60 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 59. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá
           
          - bod 32/59 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 28.03.2017 od 17 hod. do salónku v I. patře 
            Obecního domu – úkol trvá

2/60 – Informace firmy EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 o odměně ve výši 
           63 743,44Kč za tříděný odpad od 01.10. do 31.12.2016   (263)

3/60 – Informace ředitelky MŠ Krmelín p. Jitky Jankové o nepřítomnosti na pracovišti od 13. do 17.03.2017 
           z důvodu čerpání dovolené    (274)

4/60 – Žádost LJ o zatrubnění příkopy na ulici Na Skalce s křížením s ul. Brušperská

5/60 – Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava – Prokazování vlivu 
           na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru – ukončení hornické činnosti Dolu Paskov  
           (281)

6/60 – Zrušení cenové nabídky na zpracování výkresové dokumentace na akci „Chodník podél silnice I/58“ 
           Ing. Dagmar Hrazdílkovou z kapacitních a osobních důvodů

7/60 – Vyrozumění účastníka řízení – obce Krmelín – opatření nového podkladu v řízení ve věci návrhu 
           Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá na povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 15 ks 
           lip rostoucích na pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Krmelín – posouzení lip v aleji ke kostelu Agenturou 
           ochrany přírody a krajiny ČR, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava-Přívoz   (259)

8/60 – Návrh programu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.03.2017 od 17 hod. v salonku
           v I. patře Obecního domu

9/60 – Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2016 vydané Krajským úřadem 
           MSK, Odboru podpory rozpočtového řízení a kontroly – výsledek přezkoumání hospodaření –
           při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

10/60 – Žádost Ing. Yvety Kovalčíkové o informace dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
             k informacím – Podklady k projektu „vstupní schody“ u Obecního úřadu Krmelín

11/60 – Žádost Ing. Yvety Kovalčíkové o informace dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
             k informacím – Dohoda o předčasném splacení směnky    (243)

12/60 – Otevřený dopis Ing. Yvety Kovalčíková starostovi obce    (244)



2. Rada obce  schvaluje:

13/60 – Vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Chodník podél silnice 
             I/58“ druhého v pořadí Ing. Edvina Bartoše, Sadová 2648/16, 702 00 strava-Moravská Ostrava
             (po odstoupení Ing. Dagmar Hrazdílkové) za cenu 62 000,-Kč bez DPH
  
14/60 – Uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a Ing. Edvinem Bartošem, Sadová 2648/16, 702 00 Ostrava –
             Moravská Ostrava, IČ 12131385 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Chodník  
             podél silnice I/58“ v ceně 62 000,-Kč bez DPH (zhotovitel není plátcem DPH)

15/60 – Uzavření dohody o provedení práce s LJ v maximálním rozsahu 300 hodin v roce 2017 – úklidové 
             a údržbářské práce na území obce – od 01.04.2017

16/60 – Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín pro rok 2017 Českému svazu chovatelů, ZO Krmelín 
             ve výši 10 000,-Kč pro opravu sociálního zařízení a jeho vybavení v budově chovatelů

17/60 – Snížení faktury č. 20242 ze dne 30.11.2016 –AP z důvodů provedení sjezdu z místní komunikace
             na pozemek vlastníka nad rámec požadavku v nabídce – 11,6m2

3. Rada obce  neschvaluje:

18/60 – Navrhované řešení přeložení úseku chodníku na ulici Proskovické od ul. Řadové 
             směrem na Proskovice – podepsáno 10 občanů z tohoto úseku ul. Proskovické   (269)

4. Rada obce  ukládá:

19/60 – Příští jednání rady obce dne 27.03.2017 od 17 hod.




