
Z á p i s
z 66. jednání rady obce, konaného dne 05.06.2017

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

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/66 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 65. 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 – splněno

2/66 – Požadavek Ing. Yvety Kovalčíková na určení druhého zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem 
           územního plánu obce.

3/66 – Informace Krajského úřadu MSK o převzetí záštity nad projektem „Dostaňme děti od počítačů 
           a televizorů do přírody aneb Společně na Lysou            (521)

4/66 – Informace mluvčího SmVak o změně názvu společnosti, provádějící odpočty, revize
           a kontroly vodoměru – původně Ovod, nyní VODOTECH     (518)

5/66  - Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., Česká 320, 742 21 Kopřivnice
           o poskytnutí finančního příspěvku na provoz sociálních služeb poskytovaných občanům obce

6/66 – Pověření ředitele Krajského úřadu MSK č. 435/03/2017 k provedení kontroly výkonu přenesené
           působnosti v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí dne 29.05.2017

7/66 – Oznámení Římskokatolické farnosti Stará Bělá o konání průvodu věřících dne 15.06.2017
           od 17:45 hod z kostela sv. Jana a Pavla

8/66 – Kontrola malé sběrné nádoby systému Ekolamp dne 05.06.2017 od 13:00 hod - protokol
           o provedení kontroly

9/66 – Připomínky Ing. Martina Dutka, jednatel společnosti Koordinátorem ODIS s.r.o., Na Hradbách 
           1440/16, 702 00 Ostrava –Moravská Ostrava k lince č. 12 – prodloužení přes obec zajišťované MHD 
           Frýdek-Místek   (516)

10/66 – Informace SmVak Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava o odkalování přivaděče pitné 
             vody Bruzovice – Krmelín – 26.06.2017 od 12:55hod. kalník č. 21 do bezejmenného toku, 
             od 13:15 hod. vodojem Krmelín do prázdné komory    (536)

11/66 – Krajský úřad MSK, odbor sociálních věcí – Předání informací ke změnám právních předpisů u osob
             s nedostatečnými příjmy    (541)



2. Rada obce  schvaluje:

12/66 – Rozpočtový doklad č. 6/2017 – 71 500,-Kč pro MŠ Krmelín, příspěvková organizace Krmelín 
             na pořízení nábytku pro 1. třídu – ze 3 nabídek vybrána společnost Nomiland Klimkovice – částka 
             71 492,-Kč   (538)

13/66 – Provedena evidence výtluků v místních komunikacích, oprava objednána u SúS Frýdek-Místek

14/66 – zprávu o otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu – Obec Krmelín –
             biologický odpad – 260ks kompostérů o objemu 1 050l – zadávací podmínky poskytnuty:
             Chlebiš s.r.o., Hrnčířská 266/14, Hlučín
             SDO Technika s.r.o. Jaselská 451, Šenov u Nového Jičína
             JRK BioWaste Management s.r.o., Na Zámecké 1518/9/55, Praha 4 – Nusle
              
             Nabídku podala firma SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, Šenov u Nového Jičína za cenu 780,-Kč
            za kus bez DPH           (513)

15/66 – Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 15.06.2017 od 17:00 hod v salónku v I. patře 
            Obecního domu

16/66 – Na Základě výsledků výběrového řízení uzavření smlouvy na údržbu zeleně mezi obcí a firmou
             Ing. Bednář Radek, BeGARDEN zahrady – návrhy a realizace zahrad, Paskovská 191, Krmelín

17/66 – Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektro – zařízení uzavřenou mezi obcí a firmou 
             Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843, DIČ CZ 27257843

18/66 – Na základě posouzení technického stavu zábradlí v okolí autobusových zastávek Na Světlově 
             objednat jeho výměnu u firmy Jan Kavka, Nádražní 684, 739 21 Paskov v ceně 73 027,-Kč 
             bez DPH

19/66 – Uzavření dohody o provedení práce s p. Miroslavem Máchou – rozvoz obědů pro cizí strávníky

20/66 – Uzavření dohody o provedení práce s Ing. Lukášem Jareckým – údržba zeleně v obci od 02.07.2017

3. Rada obce  ukládá:

21/66 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 15.06.2017 od 17:00 hod. do salónku v I. patře Obecního 
             Domu

22/66 – Příští jednání rady obce dne 19.06.2017 od 17 hod.

Zapsáno dne 06.06.2017
Zapsal: Ing. Marek Folta

Ing. Václav Zezulka                                                                       Ing. Marek Folta
    starosta obce                                                                                 místostarosta obce




