
Z á p i s
z 69. jednání rady obce, konaného dne 31.07.2017

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

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body.
Schváleno: 3 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/69 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 68. 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 
           – splněno  

2/69 – Výzva magistrátu města Frýdku-Místku k vyzvednutí volebních materiálů pro volby do PS PČR 
           2017  ve dnech 20. a 21.10.2017 – Radniční 1148, garáž č. 2      

3/69 – Žádost manželů M o řešení koryta potoku Machůvka, parc. č. 108/2, 87/1, 88, 104/6 a 109/1
           (560, 583)       

4/69 – Odpověď Statutárního města Frýdek-Místek, odboru dopravy a silničního hospodářství na žádost 
           o připojení obce Krmelín k systému dopravní obslužnosti MHD    (666)     

5/69 – Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí – přehled ubytovacích 
           zařízení se schváleným provozním řádem platným ke dni 31.05.2017   (663)     

6/69 – Informace Ministerstva spravedlnosti ČR, odboru střetu zájmů o účinnosti zákona č. 14/2017 Sb. 
           od 01.09.2017, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů   (654)   

7/69 – Vyhodnocení nabídek na výměnu povrchu pod dětským prvkem u školy:

zhotovitel cena bez DPH
1) Ing. Vladimír Hampl, Sporting 295 514,65Kč

      Masná 1324/1, P.O.Box 49, 701 49 Ostrava

2) DoR SPORT s.r.o. 279 438,30Kč
      Bruzovice 247, 739 36 Sedliště

3) Silver saker s.r.o. 319 000,-Kč
      28. října 1584/281, 709 00 Ostrava    

8/69 – Žádost firmy REMA AOS, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 o poskytnutí informace
         o možnosti spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoj sběrné 
          sítě   (648) (637)



9/69 – Kontrola – zaškolení místa zpětného odběru a poradenství v oblasti zpětného odběru elektrozařízení 
           dne 15.08.2017 od 11 hod.   (674)

10/69 – Požadavek AG na znovuobnovení geodetického bodu hřebem    (644)

2. Rada obce  schvaluje:

11/69 – Smlouvu o souhlasu s provedením stavby uzavřenou 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 – záměr byl  schválen na 68. jednání rady obce
             dne 10.07.2017, vyvěšen byl na úřední desce od 11.7. do 26.7.2017.

12/69 – Záměr uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí a manž. S – přípojka vody pro novostavbu 
             rodinného domu na pozemku parc. č. 300/4, umístěná v pozemku parc. č. 300/3, vše v k.ú. Krmelín. 

13/69 – Žádost JP o souhlas s výměnou stávajícího oplocení pozemku parc. č. 451/2 (podél pozemku
            parc. č. 460/5 a 452/1 v majetku obce) za nové, umístěné v původní hranici – vše v k.ú. Krmelín  
             (675)

14/69 – Dohodu mezi obcí a JS a SZ o přístupu k revizní přípojkové šachtě splaškové kanalizace, umístěné 
             na pozemku parc. č. 328/105, který je v soukromém vlastnictví   (683)

15/69 – Záměr obce odprodat pozemek parc. č. 278/3 o výměře 22m2

16/69 - Rámcovou servisní smlouvu č. 01/2017 ČOV Krmelín uzavřenou mezi obcí a dodavatelem
            Metal – Management, spol. s.r.o., Ráčkova 1736, 735 41 Petřvald na poskytování servisních služeb
             a oprav strojně-technologické části ČOV Stainless CLEANER SC 1550 EO v obci Krmelín – cena 
            práce 350,-Kč/hod. a 1 pracovník, cena za dopravu 12Kč/km, bez DPH   (684)

17/69 – Žádost o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVKÚK) zaslána 
             na MSK, odbor životního prostředí a zemědělství

18/69 – Příkazní smlouvu uzavřenou mezi obcí a zhotovitelem jk grant s.r.o., Ratibořská 169, 747 05 
             Opava, IČ 03098761 – činnost v rámci projektu „Biologicky rozložitelný odpad na Frýdecku-
             Místecku“ cena: za zpracování žádosti 6 000,-Kč, za vypracování analýzy potencionálu produkce 
             odpadů 20 000,-Kč, za administraci veřejné zakázky malého rozsahu 30 000,-Kč a za manažerské 
             řízení přípravy a realizace projektu 25 000,-Kč, ceny jsou bez DPH, žádost o dotaci podána
             pro obec Krmelín, Sedliště, Sviadnov, Kaňovice    (680)

19/69 – Žádost Tenisového oddílu Tělocvičné Jednoty Sokol Krmelín o akceptaci návrhu účtování stočného 
             pro T.J. Sokol Tenisový oddíl    (700)

20/69 – Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí a Domovem  s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomoci 
             ve stáří, s.r.o., 742 58 Trnávka 55, IČ 28634560 – poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 000,-Kč 
             z rozpočtu obce   (695)

21/69 – Přílohu č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nádob – 1 ks nádoby o objemu 1 100l na sběr papíru vrácen 
             firmě EKO-KOM, a.s., Litovelská 17, 779 00 Olomouc



22/69 – Výběrovou komisi pro výběrové řízení na pozici hlavní účetní obce:
    
              předseda: Ing. Václav Zezulka – starosta obce

              členové: Ing. Iveta Dušková - vedoucí odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ Brušperk
                            Jarmila Sýkorová    - pracovnice OÚ Krmelín
                          Hana Plačková       - pracovnice OÚ Krmelín
  
              právní zástupce obce: Mgr. Jiří Kubala

2. Rada obce  neschvaluje:

23/69 – Žádost MP z 23.05.2017 o koupi pozemků a její upřesnění ze dne 03.07.2017 týkající
             se části pozemků parc. č. 589/1, 562/5 a 586/6     (633) (582)

24/69 – Návrh AG na smírné řešení ve věci vlastnictví pozemků parc. č. 585/6 a 562/5       (647)

3. Rada obce  ukládá:

25/69 – Výběrové řízení na pozici hlavní účetní obce provést dne 08.08.2017 a účastníky pozvat postupně 
             na 16:00 hod. a 16:30 hod.

26/69 – Příští jednání rady obce dne 14.08.2017 od 17 hod.

Zapsáno dne 01.08.2017
Zapsal: Ing. Marek Folta




