
Z á p i s
z 63. jednání rady obce, konaného dne 24.04.2017

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:

1/63 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 62. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

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

         - bod 22/62 – Účast na školení 03.05.2017 starosty na Krajském úřadě MSK od 9:00 hod. v místnosti 
           C 210 – úkol trvá

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

2/63 – Oznámení Obecního úřadu Krmelín – Sdělení účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit
           se k podkladům pro vydání rozhodnutí – kácení lip před kostelem sv. Jana a Pavla    (376)

3/63 – Usnesení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
           o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí do 12.05.2017 povolení ke kácení dřevin – 15 ks 
           lip na pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Krmelín   (389)

4/63 – Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a chytrého regionu o zajištění 
           dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových 
           řízení         (367)

5/63 – Pozvání  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí na metodické dny –
           pro sociální pracovníky obecních úřadů vykonávajících veřejné opatrovnictví u zletilých osob
           – 28.04.2017 od 9:30 hod. v budově Obchodní akademie a VOŠ sociální, ul. Zelená 40A/2824 vedle 
           budovy KÚ  (360)

6/63 – Upozornění MP na přeplněný kontejner na plastový odpad před RD Z a odpověď firmy OZO
           na vzniklou situaci  (366)

7/63 – Oznámení RD o konání rodinné oslavy dne 10.06.2017 od 15 hod. s možností ukončení
          dne 11.06.2017 v brzkých ranních hodinách     (395)

8/63 – Podána žádost o stavební povolení na Magistrát města Frýdku-Místku na stavbu „Chodník – ul. 
           Proskovická, Krmelín“

9/63 – Požadavek spolku „Náš Krmelín“ na výměnu zábradlí v okolí autobusových zastávek Na Světlově –
           oprávněnost posoudit stavební komisí    (385)

10/63 – Územní plán Krmelín – Návrh zadání sestavený k projednání – zpracováno pořizovatelem   
             Magistrátem města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu a určeným 
             zastupitelem – starostou obce



11/63 – Návrh připojení k MHD Frýdek-Místek – 7 párů spojů v pracovních dnech – dotace 182 000,-Kč 
             ročně

2. Rada obce  schvaluje:

12/63 – Doložka k nájemní smlouvě – zvyšování nájemného (tzv. inflační doložka) – smlouva o nájmu 
             bytu č.j. 1005/2015 a dodatku č. 1 č.j. 851/2016 – výše nájemného od 01.03.2017 činí za 51,83m2

             měsíčně 2 523,-Kč   (48,67,-Kč/m2)

13/63 – navrácení 42,-Kč JV– menší skutečná zaasfaltovaná plocha vjezdu k RD při opravě povrchu místní 
             komunikace

14/63 – Výzvu k podání nabídky – veřejná zakázka malé hodnoty na dodávky v rámci zakázky „Obec 
             Krmelín – biologicky rozložitelný odpad – 260 ks kontejnerů o objemu 1050 l k RD – zpracováno 
             firmou jkgrant s.r.o., Ratibořská 177a, 747 05 Opava   (392)

15/63 – Rozpočtový doklad č. 4/2017 – viz. příloha

16/63 – Smlouvu mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 
             Děčín o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
             soustavě do  napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo 17SOBS01 4121277947    (399)

17/63 – Pro pořizování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce objednat diktafon a notebook –
             nabídku zajistí p. ON

18/63 – Pro účastníky akce „Ukliďme Česko“ částku do 1 000,-Kč na občerstvení

19/63 – Pro žádost o dotaci na výměnu kotlů objednat u LP posouzení budov OÚ, MŠ a ZŠ z hlediska 
             tepelné ochrany jako základní podmínku pro žádost o dotaci – cena 7 000,-Kč bez DPH za budovu

3. Rada obce  ukládá:

20/63 – Požadavek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a chytrého regionu 
             na vyplnění tabulky o veřejných službách v přepravě cestujících do 30.05.2017    (359)

21/63 – Na Úřadu práce ve Frýdku-Místku zjistit možnost zaměstnání na práce v obci v rámci veřejně 
             prospěšných prací

22/63 – Zástupce SDH upozornit na dodržování přísných bezpečnostních opatření při stavění májky dne 
             30.04.2017

23/63 – Příští jednání rady obce dne 09.05.2017 od 17 hod.




