
Zápis ze schů ze RO č .61ze dne 8.2.2021

Zápis
ze 61. schů ze rady obce, konané  dne 8. 2. 2021

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

Omluveni:

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: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

Llllí t Kontrolu ú kolů  ze schů ze rady obce:

o bod 7/3/73 Svolat jednání  SmVaK & obec & policie - řeš ení  problematiky ul. Vodárenská - trvá

o bod Ll3/45 Řeš ení  opravy obecní  budovy č .p. 415 - zajiš tění  projektové  dokumentace-probí há

2/u6I PrŮběŽnou evidenci nakládání  s odpady za období  1.1,.2O2O do 31, 12.2o2o a hláš ení  o produkci a

nakládání s odpady za vykazovaný rok 2O2O č .j.I23l2O21

Uplatnění  nároku u firmy SKLADEKO, s.r.o., 739 43 Staří č  43 na zahrnutí  komunální ho odpadu obce

do dí lč í ho základu poplatku za ukládání  komunální ho odpadu pro období  kalendářní ho roku 2021

č .j,I24/2o2t

Grafický přehled mí stní ch a pomí stní ch názvů  a pomocných jmen, spolu se seznamem mí stní ch

názvŮ a seznam pomí stní ch jmen k vyjádření  obce od Katastrální ho pracoviš tě Fnýdek-Mí stek, T.G.

Masaryka 453,738 01 Fnýdek-Mí stek č .j. t22l2o21,

Žádost Obce Krmelí n o sdělení  dalš í ho postupu ve věci dělí cí ho ostrů vku s přechodem pro chodce

zrealizovaným v rámci stavby ,,Krmelí n-bezbarié rový chodní k v lokalitě Světlov a lokalitě Cigánka

č j.86/2021

Žádost Obce Krmelí n o vyří zení  stí ž nost ke zřizení

autobusové  zastávky u kruhové ho objezdu v Krmelí ně, křiž ovatka silnic ll/ 486 a lll/ 48a1, č ,j.

1.19/zo21,

Protokol a Závazné  stanovisko Krajské  hygienické  stanice, Moravskoslezské ho kraje se sí dlem

vOstravě, Na Bělidle 7,7O2 00 Ostrava o ohledání  kŽádosti o stanovisko ke kolaudaci ,,Š kolní

hřiš tě, ZŠ  Krmelí n" č .j. LO2/2OZ7, č ,j.1I5/2O2t

3/1/6t

4ltl6L

5/7/67

6lI /6L

7 / 7/67



Zápis ze schů ze RO č . 61- ze dne 8,2. ZO2I

8/1/6L Výzvu Městské ho ú řadu Bruš perk, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk k přidělení  č í sla popisné ho ke

stavbě,,Rodinný dů m vč etně kryté ho stání " na pozemku parc. č . k.ú . Krmelí n č .j.LI1,12021

lnformaci RENoMlA. a,s., Sokolská tří da 26 a,7o2 00 ostrava o stanovení výš e pojistné ho plnění

za poš kození  majetku následkem zateč ení  splaš kovou vodou prostoru v domě 

 ve výš i 23O 612,00 Kč

9ltl6t

LO/1,16L lnformace firmy EKO-KOM, a.s,, Na Pankráci 1685117 , tAO 21, Praha 4 o množ ství  odpadů  z obalů

vytří děné ho na ú zemí obce Krmelí n v období  01.10.-31.12 .2O2O. Odměna celkem 109 106,00 Kč

t1,1I /61 Sdělení  Moravskoslezské ho kraje, Krajské ho ú řadu, 28. ří jna tt7,7O218 Ostrava o zahájení  pilotní

aktivity provázení  na podporu peč ují cí ch osob v rámci projektu Moravskoslezské ho kraje

Podporujeme hrdinství , které  není vidět lll., klí č ová aktivita č . 4 - podpora domácí pé č e č .j, 73/2O2I

72lL/6L lnformace Ministerstva vnitra Č R, lng. Mgr. Davida slámy, ředitele odboru strategické ho rozvoje a

koordinace veřejné  správy k nové mu konceptu a podobě č asopisu Veřejní  správa č .j.96/2021,

13/7/6t Sdělení  Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, odbor dopravy, 28. ří jna LL7,70218 Ostrava

k ž ádosti o vydání  závazné ho stanoviska ke stavbě v silnič ní m ochranné m pásmu ke stavbě

,,PUMPTRACK KRMELÍ N" situované  v silnič ní m ochranné m pásmu stávají cí  silnice č . l/ 58 č .j.

12olzozt

74ltl6L Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk

s umí stění m stavby ,,Krmelí n, p. č . , domovní  pří pojky NNk" v pozemcí ch parc. č .

 v k,ú . Krmelin č .j, LIO/ZOZI

75/1/6L Kolaudač ní rozhodnutí Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí 22,739 44 Bruš perk

povolení  už í vání  stavby,,Hospodářská budova" na pozemku parc. č .  k.ú . Krmelí n a elektro

pří pojka na pozemku parc. č ,  k.ú . Krmelí n č .j.tO7l2O2L

L6/7/6I  Kolaudač ní souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí 22,739 44 Bruš perk pro

stavbu,,Več erka - stavební  ú pravy pro změnu ú č elu už í vání " na pozemku parc. č .8717 č .j.

Io5/2o2t

L7lLl61, Veřejnou vyhláš ku Rozhodnutí  Moravskoslezské ho kraje, krajské ho ú řadu, 28. ří jna 1,I7,7O218

Ostrava k povolení  výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 pí sm. d) ZOPK ze zákazu uvedených

v základní ch podmí nkách ochrany zvláš tě chráněných druhů  ž ivoč ichů  č .j.97l2O27

I8lLl6L Žádost ombudsmana veřejné ho ochránce práv o souč innost s distribuci přilož ených materiálů

ředitelkám a ředitelů m základní ch š kol zřizovaných obcí  č .j.IOL| 2027

Žádost firmy Togner a partneři s.r.o., lČ :  04001842 Č erná cesta 1883, 738 01 Frýdek-Mí stek o

zaslání  podkladů  splaš kové  kanalizace obce Krmelí n v ú seku ul. Paskovská z dů vodu napojení

kanalizač ní domovní  pří pojky z novostavby RD na p. č . č .j.I I8l2O2l

t9/1,/6L
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20/L/6t Oznámení  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ú zemní ho rozvoje a stavební ho řádu, Oddělení

stavební ho řádu, pracoviš tě Radnič ní  1148, Fnýdek zahájení  stavební ho ří zení  o stavební ho

povolení  na stavbu ,,Oprava opěrné  zdi na sil. ll/ 486 v km 1,374-I ,440 v Krmelí ně na pozemcí ch

parc. č . 1050/13, 216 v k.ú . Krmelí n č .j. Lt7l2O2L

21/ I l67 Veřejnou vyhláš ku Magistrátu města Fnýdku-Mí stku, Odbor dopravy a silnič ní ho hospodářství

pracoviš tě Radnič ní  LL48,738 01 Fnýdek- Mí stek opatření  obecné  povahy - stanovení  přechodné

Úpravy provozu na silnicí ch ll. a lll. tří d v termí nu od 3. ú nora 2O2I  do 31. prosince 2021, č .j.

rc6lzau,

22ltl6L Společ ný ú zemní  souhlas a souhlas s provedení m ohláš ené ho stavební ho záměru Magistrátu

města Fnýdek-Mí stek, odbor ž ivotní ho prostředí a zemědělství , pracoviš tě Polit ických obé tí  2478,

Mí stek pro stavbu pod názvem ,,Č OV, splaš ková kanalizace, akumulace a vš ak" na pozemcí ch parc.

č .6L9l1 a LL22 v k.ú , Krmelí n č .j,I29/202t

23l1l6L Nabí dku firmy GPlus s.r.o., Hlaváč ova 179, 530 02 Pardubice na mapový server pro města a obce

GObec 82/2021,

24lL/61 lnformace SBERBANK CZ, a.s.,lČ : 25083325, U Trezorky 921/2,158 0o praha 5 k ú rokové  sazbě

25/Ll6I Oznámení  Základní  š koly T.G. Masaryka Krmelí n, pří spěvková organizace, Š kotní  I7O, 739 24

Krmelí n o poří zení  nové ho dlouhodobé ho hmotné ho majetku v roce 2020 (robot coupe CL 50,

odvlhč ovač  zdivaTOZ 02, univerzální  robot RM6OH +  pří sluš enství , plynový sporák s elektrickou

troubou) č .j.7O| ZOLL

26lt/61 Oznámení  MŠ  Krmelí n, pří spěvková organizace, Kostelní  70,73g 24 Krmelí n o poří zení  nové ho

dlouhodobé ho hmotné ho majetku v rove 2020 (odvlhč ovač  zdiva TOZ02|  č .j.6812021,

27lL/6t Oznámení  Základní  š koly T.G. Masaryka Krmelí n, pří spěvková organizace, Š kolní  t7o, 739 24

Krmelí n o vyřazení  majetku v roce 2020 (kombinovaný sporák SPE 40 AR)

28lLl6L Cenovou nabí dku arch. Tomáš e Č echa, lČ :03485544, opavská LILo/3L,7o8 oo ostrava - poruba

na konzultač ní  č innost a autorský dozor pro pří pravu projektové  dokumentace ,,Náves v obci

Krmelí n - projektová dokumentace" ve výš i 37 000 Kč  č j.I l3l2O2L

29/Ll6L Výsledky poptávkové ho ří zení - Chodní ky v obci Krmelí n - Benátská, Š kolní , Světlovská

č ,j.1,3,4/2021 lng. Sauer Milan 744I5o,- 1.

č .i. toslzozt lng. Kateřina Č echáková 8o223o,- 3.

e.j.LL6/2o2L Robert Sypták 78o 45o,- 2.
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2. Rada obce schvaluje:

t l2/6l Nabí dku firmy GPlus s.r.o., Hlaváč ova 179, 530 02 Pardubice na mapový server pro města a

obce GObec a schvaluje,,Smlouvu o dí lo o poskytování služ eb" ěj.82l202l,

2l2l6L Ví těze poptávkové ho ří zení  na akci ,,Chodní ky v obci Krmelí n" stavba chodní ků  na ul.

Benátské , Š kolní  a Světlovské  - Projektové  práce lng. Milan Sauer, lČ :  07935323, Staroveská

79/LO6,724OO Ostrava a schvaluje Smlouvu o dí lo č j.tl4l202í -

3l2l6t" Cenovou nabí dku arch. Tomáš e Č echa, lČ :  03485544, opavská I ILO/3L,7O8 OO Ostrava - Poruba

na konzultač ní  č innost a autorský dozor pro pří pravu projektové  dokumentace ,,Náves v obci

Krmelí n - projektová dokumentace" ve výš i 37 000 Kč  č i. t l3l202l

4l2l6L Poskytnutí dotace z rozpoč tu obce Krmelí n - Kotlí kové  dotace lll. Výzva ž adateli

 č .j.L27l202l

5/2l6L Poskytnutí dotace z rozpoč tu obce Krmelí n - Kotlí kové  dotace lll. Výzva ž adatelce

 č .i.L3O| 2O21

612161 Poskytnutí  dotace z rozpoč tu obce Krmelí n - Kotlí kové  dotace lI l. Výzva ž adatelce 

 č .j.t26l202l

712/61 Připojení  sousední  nemovitosti zří zení m sjezdu, nebo nájezdu p. č .  přes pozemek p.

č .  k mí stní komunikaci p. č . č .i.t:O9l2O21

8/2/61 Prominutí  pohledávek roku 2O2! nájemní ků m - v pronajatých nebytových prostorách Obce

Krmelí n z dů vodu nouzové ho stavu - Covid 19 (zákazu č innosti- kadeřnice, pediké rky) a

z dů vodu rekonstrukce zdravotní ho střediska, v celkové  č ástce za nájmy 19 897 Kč ,

v celkové  č ástce za služ by - pauš ály 13 200 Kč , dle pří lohy

Zapsáno dne 8. 2.2021

Zapsal:  Petr Mócha

lng. Yveta Kova!č í ková

starostka obce
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mí siostí rosta obce
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