
Anonymizovaný Zápis
ze 64. jednání rady obce, konaného dne 09.05.2017

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

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/64 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 63. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

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

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

          - 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 – úkol trvá

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

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

2/64 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí 
           Ondřejnice, IČ 60045701 za rok 2016  (437)

3/64 – Seznam možných uchazečů na veřejně prospěšné práce dodaný Úřadem práce, kontaktním
           pracovištěm Frýdek-Místek

4/64 – Žádost Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava o vyvěšení 
           veřejné vyhlášky dle zákona č. 280/2009 Sb. – hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí 
           na rok 2017   (418)

5/64 – Oznámení o konání rodinné oslavy dne  20.05.2017 do brzkých ranních hodin dne 21.05.2016   (429)

6/64 – Upozornění Krajského úřadu MSK při schvalování dodatku o prodloužení termínu realizace projektu 
           „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ v orgánech obce vzhledem ke schválení v zastupitelstvu kraje dne
            15.06.2017

7/64 – Informace Krajského úřadu MSK, odboru financí o Poskytnutí příspěvku v rámci souhrnného 
           dotačního vztahu ve výši 35 784,-Kč státního rozpočtu k rozpočtům obcí   (435)

8/64 – Žádost linky bezpečí o podporu ve výši 10 000,-Kč na svůj provoz   (430)

9/64 – Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny za vodné a stočné za rok 2016 podle cenových 
           předpisů uplatňovaných v Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava, a.s., 
           v zásobovaných lokalitách    (428)



10/64 – Žádost náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje o pomoci při vytipování účastníků soutěže
             v inovaci výrobců, technologií a služeb umístěných na trhu v předcházejících třech letech   (414)

11/64 – Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku – opatření obecné povahy – stanovení místní 
             úpravy provozu společnosti RD Styl a.s., Stodolní 1785/31, 702 00 Ostrava – 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“    (445)

12/64 – Žádost Krajského úřadu MSK, odboru právního a organizačního o sdělení ve věci povolení 
             k provozování VHP společnosti PASSION a.s.   (340)

13/64 – Pozvání na II. výroční konferenci Moderní veřejná správa dne 1. a 2. 6. 2017 v Brně v Bohunicích  
             (411)

14/64 – Zápis ze schůzky konané dne 20.04.2017 – zajištění podkladů pro vypracování studie vzhledu hřiště

15/64 – Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o schválení žádosti o finanční podporu 
             z OPVVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ –
             podpora přidělená projektu činí 398 368,-Kč

16/64 – Svolání řádné Valné hromady Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. na den 
             25.05.2017 od 10 hod. do sídla společnosti    (405)

17/64 – Seznam vhodných uchazečů evidovaných Úřadem práce, kontaktní pracoviště Frýdek-Místek 
             pro zaměstnání v obci

18/64 – Dokumenty závěrečného účtu SMOPO za rok 2016 k vyvěšení na úředních deskách po dobu 15 dnů  
             (451)

19/64 – Článek v denním tisku Deník dne 04.05.2017 o víkendové oslavě 570 let od první písemné zmínky 
             o obci

20/64 – Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za období 01.01.
             až 31.03.2017 – odměna celkem 63 303,50Kč – 19,934t    (444)

21/64 – Žádost Moravskoslezského kraje o stanovisko obce o způsobu spolupráce při řešení kotlíkové 
             dotace – 2. výzvy v MSK    (448)

22/64 – Připomínky DČ k lince č. 12 do Frýdku-Místku, návrh dopravního podniku Frýdek-Místek    (447)

23/64 – Podnět JJ k zahájení řízení ve věci neoprávněného přivlastnění  obecního pozemku – A.G, pozemek 
             určený k odstavování osobních automobilů vedle ul. Řadové    (397)

24/64 – Žádost starostovi obce Krmelín na opravu zábradlí v okolí zastávek na Světlově podanou
             KS za spolek „Náš Krmelín z.s.“   (406)

25/64 – Žádost PZ o poskytnutí informace o řešení situace – odvodnění povrchové vody z pozemků před ul. 
             Okrajní    (423)

2. Rada obce  schvaluje:

26/64 – Rozpočtový doklad č. 5/2017 – viz. příloha



27/64 – Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín uzavřenou mezi obcí 
             a Českým svazem chovatelů, ZO Krmelín, ul. Brušperská, Krmelín 106 ve výši 10 000,-Kč 
             na opravu sociálního zařízení včetně jeho vybavení v budově č. 106

28/64 – Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Krmelín a Českým svazem včelařů, z.s. Krmelín –
             obdarovaným, kterému dárce věnuje včelín v hodnotě 29 610,-Kč (evidence v majetku od roku 
             1975)           (452)

29/64 – Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603200787 uzavřené mezi pojistitelem – Kooperativa 
             pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group a pojistníkem – obcí Krmelín prostřednictvím 
             pojišťovacího makléře Renomia, a.s., Sokolská třída 26a, 702 00 Ostrava – počátek pojištění 
             01.05.2017, na dobu 1 roku

30/64 – Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční 
             číslo 00239/2016/RRC ze dne 16.02.2016 uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a obcí 
             na realizaci akce „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ – prodloužení  doby realizace projektu

3. Rada obce  ukládá:

31/64 – Příští jednání rady obce dne 22.05.2017 od 17 hod.




