
A n o n y m i z o v a n ý   z á p i s
ze 65. jednání rady obce, konaného dne 22.05.2017

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:

1/65 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 64. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

         
         - 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

2/65 – Upozornění firmy Foerster servis, s.r.o., 742 65 Rybí 171 k odstranění a okleštění stromoví a jiných 
           porostů a stanovení rozsahu – pozemky parc. č. 994 a 995 v k. ú. Krmelín – pod elektrickým vedením  
           (492)

3/65 – Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávrhu –
            valná hromada SmVak Ostrava   (488)

4/65 – Informace firmy jkgrant, Ratibořská 169, 747 05 Opava k projektu na pořízení kompostérů a seznam 
           podkladů pro tuto akci

5/65 – žádost Ministerstva vnitra ČR o provedení kontroly počtu opatrovanců nahlášených krajskému úřadu
           obcí   (486)

6/65 – Informace Krajského úřadu MSK, odboru právního a organizačního o semináři dne 01.06.2017 
           s názvem „Daňový řád ve vztahu k místním poplatkům“.     (478)

7/65 – Vyjádření Povodí Odry, s.p. k vodnímu toku Máchůvka na pozemcích parc. č. 21/1 a 21/2    (477)

8/65 – Dotaz VG na zřízení veřejně prospěšných prací v obci  (455)

9/65 – Oznámení MK o pořádání svatby dne 16.06.2018 v Šindlerově dvoře do brzkých ranních hodin
          (456)

10/65 – Informace Krajského úřadu MSK, odboru sociálních věcí – seznam ubytoven se schváleným 
             provozním řádem pro využití v sociální práci s klientem   (468)

11/65 – Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, P.O.Box 103, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava – Doručení 
             oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou o návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního 
             dobývacího prostoru Paskov (471) a Veřejná vyhláška – Uvědomění o zahájení správního řízení 
            o návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního dobývacího prostoru Paskov    (472)

12/65 – Připomínky IK k místní komunikaci Na Mečník, výtlukům, netěsnosti vodovodního řádu, stavbě 
             okružní křižovatky    (494)



13/65 – Územní plán Krmelín – Návrh zadání sestaveny k projednání pořizovatelem – Magistrátem města 
             Frýdku – Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu   (462)

14/65 – Čtvrtletní účetní závěrka příspěvkových organizací ZŠ T.G. Masaryka Krmelín a MŠ Krmelín
             za období 1. až 3. měsíc 2017

15/65 – Čtvrtletní účetní závěrku za územní samosprávný celek (ÚSC) za 1. až 3. měsíc 2017

16/65 – Informace firmy jkgrant, Ratibořská 169, 747 05 Opava o nepřijetí žádosti o dotaci na kompostéry 
             v rámci 40. výzvy, nyní vyhlášena 68. výzva – bude předložena žádost o dotaci znovu – společně 

       s obcí Sedliště – pro zvýšení šance na úspěch

2. Rada obce  schvaluje:

17/65 – Záměr o zřízení věcného břemene č. 9900078199_1/VB mezi obcí Krmelín, GasNet, s.r.o., Klíšská 
             940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupena GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 
             Zábrdovice, 602 00 Brno a PA RA – uložení plynové přípojky dn 32 v délce 4,82 m  v pozemku 
             parc. č. 789 za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč vč. DPH  (323)

18/65 – Žádost základní školy T.G. Masaryka v Krmelíně o poskytnutí částky 3 000,-Kč na úhradu dopravy 
             na krajské kolo turnaje ve vybíjené v Raškovicích dne 26.05.2017

19/65 – Vyhodnocení nabídek pro zhotovení a montáž oplocení potoka před budovou hasičské zbrojnice:
             Jan Kavka, Nádražní 684, 739 21 Paskov 91 650,-Kč bez DPH
             Ploty B&V s.r.o., Jana Palacha 1195, 735 81 Bohumín 59 906,10Kč bez DPH i s DPH

20/65 – Oplocení potoka před budovou hasičské zbrojnice objednat u firmy Ploty B&V s.r.o. Bohumín (dle 
             projektové dokumentace zpracované Ing. Daliborem Staňkem – cena 59 906,10 Kč s DPH

3. Rada obce  ukládá:

21/65 – žádost Ing. Martina Bartečka, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření k akci Krmelín 
             U Paleska, přeložka VNv do VNk v délce cca 435 m – přeložka se týká území mezi fotovoltaickými 
             elektrárnami – projednat v zastupitelstvu obce     (465)

22/65 – Příští jednání rady obce dne 05.06.2017 od 17 hod.




