
Z á p i s
z 62. jednání rady obce, konaného dne 10.04.2017

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

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního zasedání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body jednání.
Schváleno: 4 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/62 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 61. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
       vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

2/62 – Informační schůzka Moravskoslezského kraje o nově vyhlášené výzvě kotlíkové dotace s možností 
           zapojení obcí – dne 10.04.2017 od 10 hod. na Krajském úřadě MSK   (324)

3/62 – Dodán projekt „Oplocení potoka před Hasičskou zbrojnicí v Krmelíně“ zpracovaný Ing. Daliborem 
           Staňkem

4/62 – Žádost Radima Doležalíka, Ve Svahu 789/7, 734 01 Karviná Ráj, IČ 76588157 o pronájem plochy 
           parkoviště na Světlově  za účelem prodeje ovoce a zeleniny – 5m2    (341)

5/62 – Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
           dopravou oblast Novojičínsko východ uzavřenou mezi obcí a Moravskoslezským krajem, 28. října 
          117, 702 18 Ostrava – příspěvek 171 819,-Kč pro první tři roky (93% kompenzace hradí 
          Moravskoslezský kraj, 7% hradí obce) – schválit v zastupitelstvu obce

6/62 – Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, 
           oddělení územního rozvoje o místě a době konání společného jednání o návrhu změny 
           č. 1 Územního plánu Paskov – 25.04.2017 v 10:00hod na Magistrátu města Frýdku-Místku, kancelář 
           č,. 401   (355)

7/62 – Návrh zadání územní studie Krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 
           – pořizovatel Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení 
           územního rozvoje    (356)

8/62 – Informace pro členy finančního výboru – ke zhodnocení volných finančních prostředků je k dispozici 
           40 mil. Kč

9/62 – Odvolání Ing. Yvety Kovalčíková, ul. Školní, Krmelín 538 k neposkytnutí informace dle Zákona 
           106/1999 Sb. – Podklady k projektu „vstupní schody u Obecního úřadu Krmelín“     (300)

10/62 – Odvolání Ing. Yvety Kovalčíková, ul. Školní, Krmelín 538 k neposkytnutí informace dle Zákona
             č. 106/1999 Sb. – Dohoda o předčasném splacení směnky  (350)

11/62 – Žádost Mgr. Jakuba Čmiela zaslaná p. Jitce Jankové ředitelce MŠ o předložení návrhu revitalizace 
             zelené třídy MŠ Krmelín.       (358)



12/62 – Návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“ –
             mezi obcí a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava

13/62 – Žádost obce na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/15, 702 00 
             Ostrava o bezúplatný převod pozemku parc. č. 165 kultura ostatní plocha – ostatní komunikace
             v k.ú. Krmelín do vlastnictví obce  (349)

14/62 – Žádost  o vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
             a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Provozní 
             a skladovací hala“ dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, žádost o zveřejnění 
             a informace o oznámení záměru „Provozní a skladovací hala“ podle zákona o posuzování vlivu 
             na životní prostředí – vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
             07.04.2017    (347)

15/62 – Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství  -
             Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
             komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – stanovení místní úpravy provozu 
             na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého dopravního značení: P6 „Stůj, dej 
             přednost v jízdě a P2 Hlavní pozemní komunikace v rámci stavby „Krmelín Světlov lokalita Okrajní
             – II. etapa, inženýrské sítě RD Styl a.s., SO 500 Komunikace a chodníky“       (322)

2. Rada obce  schvaluje:

16/62 – Rozpočtový doklad č. 2/2017 – finanční vypořádání voleb do zastupitelstva kraje

17/62 – Svoz velkoobjemového odpadu dne 01.04.2017 – odvezeno 15ks kontejnerů, z toho
            7 ks dle smlouvy s firmou OZO Ostrava, 8ks navíc na objednávku – dohoda o provedení práce
            od 31.03.2017 do 04.04.2017 s p. Tomášem Valou nar. 26.04.1960, bytem Světlovská 362, Krmelín 
             na práce spojené se sběrem velkoobjemového odpadu, odměna ve výši 5 000,-Kč

18/62 – Žádost o souhlas se stavbou RD v k.ú. Krmelín – investor manželé L, zastoupena Kamilem
           Kunertem

19/62 – Půdní vestavba a rekonstrukce rodinného domu – rozšíření na 2 bytové jednotky    
             (315)

20/62 – Žádost Náboženské obce Církve československé husitské, Ostrava – Stará Bělá o sjezd
             na ul. Kostelní, Krmelín – souhlas se stavbou na pozemku obce parc. č. 352/4 v k.ú. Krmelín  (310)

3. Rada obce  ukládá:

21/62 – Svolat 19. zasedání zastupitelstva obce dne 25.04.2017 od 17 hod. do salonku v I. patře Obecního 
             domu v Krmelíně

22/62 – Pozvánka Ministerstva financí, 47 – Centrální harmonizační jednotky, na workshopy pro města
             a obce Moravskoslezského kraje – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zasedací místnost C 210, 
             03.05.2017 pro starosty, 04.05.2017 pro zaměstnance obecních úřadů – od 9 do 16 hod. zajistit účast  
             (329)



23/62 – Zahájit proces výběrového řízení na pozici hlavní účetní obce s nástupem 01.09.2017

24/62 – Příští jednání rady obce dne 24.04.2017 od 17 hod.




