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Zápis ze schů ze RO č . 60 ze dne 25. L.202t

Zápis
ze 50. schů ze radv obce. konané  dne 25. 1. 2021

Pří tomni:  lng. Tomáš  Jalů vka, Petr Mácha, lng, Miloslav Kunát, lng. Yveta Kovalč í ková

Omluveni:  MUDr. Jozef Chmelo

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

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:4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

1/3160 Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

bod L/3/L3 Svolat jednání SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

bod 1Bla5 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. a15 - zajiš tění  projektové  dokumentace-probí há

2/3l60 Žádost Správy silnic Moravskoslezské ho kraje, pří spěvková organizace, Úprkova 1,702 23 Ostrava,

středisko Fnýdek-Mí stek, Horymí rova2287,738 33 Fnýdek-Mí stek o sepsání  a uzavření  smlouvy o

právu prové st stavbu ,,Chodní k ul. Š kolní  a Kostelní , Krmelí n" výstavba jednostranné ho chodní ku

podé l silnice llll484L č .j. 48l2o2t

Výzvu Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk k doplnění  ž ádosti

o vydání  rozhodnutí  o změně využ ití  ú zemí  pro záměr ,,Pumptrack Krmelí n" na pozemku parc. č .

1089 k.ú . Krmelí n obec Krmelí n č .j.58/2021

Žádost o informaci k sí tí m a napojení m na

sí tě ve vlastnictví  obce Krmelí n na ulici Lomené  z dů vodu napojení  budoucí ho rodinné ho domu

parc. č  k.ú . Krmelí n č .j.62/2021

lnformaci k Pedologické  sondě ,,Chodní k U Paleska, Krmelí n" parcela č . 1089, k.ú . Krmelí n č .j.

7z/2021

Žádost Úradu pro zastupování  státu ve věcech majetkových, Raš í novo nábřež í  3go/42,128 00 Nové

Město, Praha 2, ú zemní  pracoviš tě Ostrava, odbor odlouč ené  pracoviš tě Fnýdek-Mí stek,

Komenské ho 447,738 01 Frýdek-Mí stek o sdělení  vlastní ka veřejné ho osvětlení  na pozemcí ch

parcela 1047 / 43, 1047 / 47 , LO47l5O, tO47l52, 1047 / 54, IO47 / 55, tO47l57 , rrcOl4 v katastrální m

ú zemí  Krmelí n č .j. 66/2027

3/3/60

4B/6a

5/3/60

KRMET,IN

6/3/60
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713l60 Rozhodnutí  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, odbor dopravy a silnič ní ho hospodářství , Radnič ní

L148,738 01 Frýdek-Mí stek k povolení  zvláš tní ho už í vání  krajských silnic l11486 ,llll4841, a llll4803
v k.ú . Krmelí n pro vozidlo:  samojí zdný pracovní  stroj zn. ST| GA typ Park Pro 540 lX poháněný

dvouválcor4í m motorem HONDA, vYr, č . 17OL3O3822, Zvláš tní  povolení  se uděluje do 31. prosince

2021, č .j. 6tlzo21,

Oznámení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk k zahájení

kolaudač ní ho ří zení a pozvání  k ú stní mu jednání  ve č tvrtek Z8.07.2OZL v 10:00 hod. pro stavbu

,,Hospodářská budova a elektropří pojka na pozemcí ch parc. č .  k,ú . Krme| í n" č .j.

38/2021,

813l60

9l3/60 Usnesení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk k přeruš ení

vydání  rozhodnutí  o změně využ ití  ú zemí  pro záměr,,Pumptrack Krmelí n" na pozemku parc. č .

1089 k.ú . Krmelí n obec Krmelí n do 31.03.2021č .j. 57/2027

LO/3| 6O Žádost obce Krmelí n, Kostelní  70, 73g 24 Krmelí n o spolupráci a vyjádření SmVak, a.s. 28. ří jna

1,235/1,69,709 00 Ostrava k zálež itosti nutné  ú drž by dřevin rostoucí ch č ásteč ně na pozemku parc.

č . t273,925/2, vš e k.ú . Krmelí n ve vlastnictví SmVak, a.s, č .j,28l2o2t

nQl6a Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 73g 44 Bruš perk

s umí stění m stavby ,,Pří pojka vody pro parc. č .  k,ú . Krmelí n v pozemcí ch parc. č . ,

 k. ú . Krmel í n, obec Krmel í n č .j. 55 /  2021,

t2/3l6}  Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 73g 44 Bruš perk

s umí stění m stavby ,,Pří pojka vody pro parc. č .  k.ú . Krmelí n v pozemcí ch parc. č . 3 ,

k.ú . Krmelí n, obec Krmelí n č .j, 56/2027

L3/3/60 Prohláš ení  obce Krmelí n, Kostelní  70,739 24 Krmelí n k uplatnění  nároku na zahrnutí  komunální ho

odpadu do sní ž ené  sazby poplatku za skládky.

t4/3/60 Žádost Slezské  diakonie, KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotní m postiž ení m, denní

stacionář, Tichá 295, 74274 Tichá o finanč ní  podporu na provoz střediska KARMEL Tichá na období

kalendářní ho roku 2020. Pří spěvek na základní  provoz sociální  služ by č .j.32/2021,

L5/3l60 Zápis o otevření  pokladnič ek Tří králové  sbí rky 2021-, Charita Ostrava, lČ  44940998, Kořenské ho

I323lI7,703 00 Ostrava - Ví tkovice č .j.74l2O27

1613/60 Zápis zjednání  s lng. Miroslavem Š těpánem, ředitelem divize Státní  poš tovní  služ by a manaž erem

Útvaru ří zení  poboč kové  sí tě Č eské  poš ty, s.p. ze dne 14.1.2021zaslaný RNDr. Helenou Peš atovou,
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senátorky pro volební  obvod č . 69, Obvodní  kancelář, Zámecké  náměstí  47,738 01 Frýdek-Mí stek

č .j.75/2o2t

17l3l60 Žádost Policie Č eské  republiky, Městské  ředitelství  policie Ostrava, npor. Mgr. Miroslav Stohel,

obvodní oddělení  Poruba 2, Heyrovské ho 9, 708 00 Ostrava o zprávu z mí sta bydliš tě 

 č .j.53/2021

L8l3/6O Usnesení  Exekutorské ho ú řadu Jindřichů v Hradec, Mgr. Martin Roubal, soudní  exekutor,

Jaroš ovská 48, 377 01 Jindřichů v Hradec o naří zení  draž ební ho jednání  (elektronické  draž by) č .j.

44/2021,

19l3/60 Žádost firmy Q-PARS, v.o.s., lČ :  47984589, Plánič ková 1,44lL4,71] -0O Ostrava - Hruš ov o vyjádření

k projektové  dokumentaci, návrhu sjezdu, souhlasu se stavbou, vyjádření  k pří pojce splaš kové

kanalizace. Akce,,Rodinný dů m v Krmelí né " č .j.4

2O/3l60 Zápis o posouzení  a hodnocení  nabí dek veřejné  zakázky ,,Stavební  ú pravy zdravotní ho střediska

Krmelí n" - sanace zdiva č .j. 78l2OZ1

2. Rada obce schvaluje:

7/2/60 Souhlasné  stanovisko k odvodnění  mí stní  komunikace ul. Luč ní  a napojení  na deš ť ovou kanalizaci č .j.

63/2027

212160 Umí stění sběrných nádob na použ ité  jedlé  oleje ve sběrné m mí stě na ul. Záhumenní

3/2/60 Souhlas se změnou stavby v objektu restaurace Benátky,,Več erka" ul. Benátská zří zení  rampy mí sto

schod iš tě č ,j, 7 612021,

412160 Podání  ž ádosti o dotač ní titul na PD Š kolní druž ina, z dotač ní ho titulu ,,Program na podporu

pří pravy PD 2021" MSK

5/2/60 Cenovou nabí dku firmy KM admin s.r.o.na organizač ní  zajiš tění výběrové ho ří zení  na zhotovitele

stavby v rámci veřejné  zakázky,,Chodní k podé l silnice l/ 58" ve výš i 36 300 vč etně DPH č .j. 47/2021,

612/60 Ví těze veřejné  zakázky,,Stavební  ú pravy zdravotní ho střediska Krmelí n" - sanace zdiva firma

SpurnýREEF, s.r.o., lČ :  06883346, Leš tinská 978134,789 01 Zábřeh ve výš i 731 536,-Kč  s DPH č .j.

79l2o2l

7 / 2160 Smlouvu pro umí stění  Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování - Zasilkovna s.r.o.

s umí stnění m na ulicizahradnická

812/60 Cenovou nabí dku lng. Milana Sauera, lČ :  07935323, Staroveská 79lLO6,724 OO Ostrava -
Proskovice na stavební  dozor TDl a BOZP na č innost ,,Chodní k Staroveská" ve výš i 800,-/hod,

Plán BOZP 5000,- bez DPH
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912/60 TDl lng. Lubor Kozlí k k rekonstrukci ,,Stavební  ú pravy Zdravotní ho střediska Krmelí n"

70l2l60 Smlouvu o dí lo č , L249 na akci ,,Stavební  ú pravy zdravotní ho střediska Krmelí n" - sanace

zdiva" s firmou Spurný REEF, s.r.o., lČ :  06883346, Leš tinská978Ba,78g 01lábřeh ve výš i

731536,-Kč  s DPH č ,j.732/2021

Zapsóno dne 25. 1. 2021

Zapsal:  Petr Mócha

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce


