
Z á p i s
z 67. jednání rady obce, konaného dne 19.06.2017

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:

1/67 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 66. 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

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

2/67 – Předání informace z MPSV Krajským úřadem MSK, odboru sociálních věcí – výzva ISPROFIN  
           (549)

3/67 – Předání informací ke změnám právních předpisů u osob s nedostatečnými příjmy Krajským úřadem 
           MSK, odbor sociálních věcí   (458)

4/67 – Oznámení magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu o konání 
           opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostravy dne 20.07.2017 
           ve 13 hod. na Magistrátu města Ostravy v budově Nové radnice ve 4. poschodí  (580)

5/64- Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK v roce 2017 – požadavek Krajského úřadu 
         MSK, odbor životního prostředí a zemědělství   (578)

6/67 – Protokol Krajského úřadu MSK, odboru podpory korporátního řízení a kontroly o kontrole provedené 
           na základě pověření č. 435/03/2017 – výkon přenesené působnosti v oblasti editace dat Registru 
           územní identifikace, adres a nemovitostí, a to u obcí se základním rozsahem přenesené působnosti –
           závěr: v průběhu kontroly se nevyskytly žádné problémy    (566)

7/67 – Základní informace Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště F-M, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-
           Místek k institutu veřejné služby, účinné od 01.02.2017

2. Rada obce  schvaluje:

8/67 – Dohodu o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č. FM/18/n/2017/Mi 
           uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 217, 702 18 Ostrava zastoupeným Správou 
           silnic MSK, p.o. se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 
           2287, 738 33 Frýdek-Místek a obcí  o neprovádění po dobu 5 let od provedení souvislé živičné 
           kobercové úpravy na silnici III/4803 Proskovice – Krmelín, km 1.176 – 3,069 žádné investiční 
           činnosti, kterými by došlo k poškození nebo narušení provedených úprav         (581)



9/67 – Rozpočtový doklad č. 7/2017 – 113 000,-Kč/22 000,-Kč - oprava zábradlí na Světlově, 30 000,-Kč 
           pro ZŠ, 25 000,-Kč pro ZS a 25 000,-Kč pro HZ – energetické audity pro žádost o dotaci na výměnu 
           kotlů za kondenzační, 11 000,-Kč za žádost o dotaci na kompostéry

10/67 – Záměr obce uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu přípojky splaškové kanalizace v pozemcích
           ve vlastnictví obce parc. č. 325/1 a parc. č. 300/2 pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 300/4,
           vše v k.ú. Krmelín

11/67 – Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900078199_1/VB uzavřenou mezi obcí a GasNet, s.r.o., 
             Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, 
             Zábrdovice, 602 00 Brno a manžely A – uložení STL přípojky dn 32 za jednorázovou úplatu
            1 000,-Kč vč. DPH

12/67 – žádost Ing. Yvety Kovalčíkové o příspěvek na odměnu pro členky redakční rady za rok 2016
             ve výši 4 000,-Kč za tvorbu zpravodaje v tomto roce – dodat seznam odměněných s uvedením 
             finančních částek    (552)

13/67 – Odměnu TV ve výši 3 000,-Kč na základě dohody o provedení práce – příprava, sběr a úklid
            po sběru velkoobjemového odpadu dne 17.06.2017 – 11 kontejnerů

3. Rada obce  ukládá:

14/67 – Příští jednání rady obce dne 03.07.2017 od 17 hod.




