
Z á p i s
z 68. jednání rady obce, konaného dne 10.07.2017

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:

1/68 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 67. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

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

2/68 – Návrh Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu železničního 
           jízdního řádu 2017/2018  (590)

3/68 – Doručení veřejné vyhlášky Obvodního báňského úřadu, Veleslavínova 18, P.O.Box 103, 702 00 
           Ostrava – Moravská Ostrava – usnesení o možnosti vyjádřit se k podkladům meritorního rozhodnutí 
           ve věci návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního dobývacího prostoru: Paskov I, ID: 4 0079    (591)

4/68 – Veřejná vyhláška Obvodního báňského úřadu, Veleslavínova 18, P.O.Box 103, 702 00 Ostrava –
           Moravská Ostrava – doručení usnesení o možnosti vyjádřit se k podkladům meritorního rozhodnutí 
           ve  věci návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního dobývacího prostoru, Paskov I, ID: 4 0079   (592)

5/68 – Usnesení Obvodního báňského úřadu – v řízení o návrhu na změnu (zmenšení) zvláštního 
           dobývacího prostoru: Paskov I, ID: 4 0079 pro dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu 
           hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje s názvem Důl Paskov (ID: 3071701)
           - účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy
           - účastníci řízení mají právo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí   (593)

6/68 – Žádost MP o koupi pozemků č. 589/1 a 562/5   (582)

7/68 – Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Krmelín, oddíl házené o poskytnutí daru – finančního příspěvku 
           pro  nově vzniklý oddíl házené starších žaček, který začíná hrát ligovou sezonu 2017/2018 –
           pro nákup dresů, balónů nebo teplákových souprav     (551)

8/68 – Odpověď BM na dopis starosty obce ze dne 18.04.2017    (603)

9/68 – Pracovní skupina zástupců obce k tvorbě nového územního plánu Krmelín – 07/2017:
           Ing. Yveta Kovalčíková ODS
           Bc. Kamila Stankovičová Krmelín 2010
           Mgr. Jakub Čmiel ČSSD
           Josef Václavík KSČM
           Ing. Martin Zemek Nestraníci
           Zdeněk Šindel KDU-ČSL



10/68 – Tisková zpráva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru regionálního rozvoje 
             a cestovního ruchu k vyhlášení nového kola kotlíkových dotací     (624)

11/68 – Pozvánka na valnou hromadu Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice dne 28.06.2017 od 9. hodin 
             na Hukvaldech a Zápis z jednání  valné hromady SMOPO ze dne 31.05.2017    (602)

12/68 – Podnět na radu obce Krmelín – návrh na členy výběrové komise na pozici hlavní účetní obce: 
             Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková a Ing. Tomáš Jalůvka     (636)

13/68 – Nabídka Atomicon s.r.o., Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc na zpracování pasportu místních 
             komunikací v ceně 64 100,-Kč bez DPH a pasportu dopravního značení za 27 100,-Kč bez DPH   
             (223,-Kč/ks)   (640)

2. Rada obce  schvaluje:

14/68 – Nabídku firmy KB projekt Aqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava – Proskovice –
             Ing. Čestmír Krkoška na zpracování studie zatrubnění potoka Machůvka včetně projednání 
             s AOPK, Magistrátem města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a Povodí Odry s.p. v ceně 
            18 000,-Kč, T: 4 týdny od objednání, 1 týden po obdržení připomínek     (630)

15/68 – Žádost JP o pronajmutí prostranství k umístění  zábavných atrakcí na pouti v roce 2018 
             (621)

16/68 – Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí a manžely S – stavba přípojky splaškové
            kanalizace v pozemcích parc. č. 325/1 a 300/2 pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 300/4, 
             vše v k.ú. Krmelín (záměr schválen na 67. jednání rady obce dne 19.06.2017, vyvěšeno na úřední 
             desce od 20.06. 2017 do 07.07.2017)  (508)

17/68 – Žádost SF o vyplacení částky 7 500,-Kč – příspěvku obce v rámci dotačního programu Kotlíkové 
             dotace v MSK v roce 2016      (612)

18/68 – Záměr uzavřít Smlouvu o souhlasu s provedením stavby mezi obcí a JS a SZ – přípojky splaškové 
             a dešťové kanalizace a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 328/73 pro novostavbu RD
             na  pozemku parc. č. 328/105, vše v k.ú. Krmelín     (534)

19/68 – Žádost ZO Českého svazu chovatelů o povolení uspořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech
            8. a 9.9.2017    (634)

20/68 – Návrh Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vinna Insurance Group, 
             Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a Sdružením měst a obcí povodí Ondřejnice, K Náměstí 22, 
             739 44 Brušperk sjednané prostřednictvím Renomia, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno     (635)

21/68 – Objednání dopravního značení u firmy Kopečný K+K, s.r.o., Antošovická ulice, lokalita dolu 
             Koblov, 711 00 Ostrava – Koblov dle cenové nabídky č. 442/2017 v ceně 16 055,-Kč bez DPH
             – 1x zrcadlo na ul. Lysková při výjezdu na Luční a 2x dopr. zn. IZ8 a IZ8b na ul. Okrajní    (574)

22/68 – Peněžní dar 3 000,-Kč pro Domov s odbornou ošetřovatelskou péči a pomoci ve stáří, s.r.o., 
             742 58 Trnávka 55, IČ 28634560

23/68 – Rozpočtové opatření č. 8/2017 – viz. příloha



24/68 – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j. 660a/2003 ze dne 30.6.2003 – úhrada 
             služeb spojených s pronájmem nebytových  prostor se snižuje z částky 2 450,-Kč/měs. na částku 
             1 450,-Kč/měs. od 01.07.2017

25/68 – Zadání výběrového řízení na pozici hlavní účetní obce

3. Rada obce  ukládá:

26/68 – Příští jednání rady obce dne 31.07.2017 od 17 hod.

Zapsáno dne 11.06.2017
Zapsal: Ing. Marek Folta

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




