
 Z á p i s 
z 6. jednání rady obce, konaného dne 7.1.2019 

 
Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš Jalůvka, Ing. Miloslav Kunát, MUDr. Jozef Chmelo 

Omluven:  

Předsedající: Ing. Yveta Kovalčíková 

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný s projednávanými 
body. Schváleno: 5 hlasy 

 
1. Rada obce bere na vědomí: 

1/1/6 Kontrolu úkolů z jednání rady obce:  
         

              bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného 

        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá 

              bod 21/102 - Zadat inzerát poptávající lékaře pediatra – splněno 

              bod 1/6/3  -  Starostce obce – registrovat lokálního uživatele obce v registru MVČR  

                           „Seznam orgánů Veřejné moci“  - úkol trvá          

              bod 1/4/4  -  Doplnit „Jednací řádu rady obce Krmelín“ dle připomínek RO T: 15.1.2019 

                                      Z: Mácha - splněno 

              bod 2/4/4 -  Vyzvat ke schůzce AL ohledně zatrubnění potoka na pozemku p.č. 763 T: 15.1.2018, 

                                      Z: Kovalčíková – úkol trvá 

              bod 3/4/4 -  Vyjádření k 1329/2018 a OÚ 1339/2018 a OÚ 1316/2018 termín: 21.12.2018, 

                                    Z: Plačková  - splněno 

             bod 36/94 – reklamace závady schodiště u OÚ odstraněny – zrušeno 

             bod 37/96 – Vypracování seznamu parcel a jejich vlastníků, které leží pod místními komunikacemi,  

                                    veřejnými účelovými komunikacemi a souvisejícími a které by mělo vedení obce oslovit 

                                    se žádostí o jejich převod do obecního majetku. Stavební komise nebyla v tomto  

                                    volebním období ustavena. KV navrhuje v této věci dále vycházet z podnětu 

                                     Mgr. Jakuba Čmiela (č.j. 1223/2018) - zrušeno 

             bod 28/98 – VŘ na nového zaměstnance obce – odloženo 

 

2/1/6 - Informace firmy Asekol a.s., o  změně sazebníku odměn příloha č.3 Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení (sběrné dvory) - 1/2019 

3/1/6 - Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl od společnosti   

              OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., sídlo: Čs. Armády 786/20,  



              160 56 Praha 6  3/2019 

 

4/1/6 – Námitka paní LS proti návrhu „Územnímu plánu“ obce Krmelín 2/2019 

 

5/1/6 - Žádost NF o řešení problémové situace s parkováním cizích vozidel před jeho domem na ulici Bělské 
č.p. 161 – 26/2019 
 

6/1/6 - Žádost MM o vyjádření k územnímu      a stavebnímu řízení „Výstavba zpevněné plochy za účelem 
příjezdu ke čtyřem rodinným domům a prodloužení kanalizačního řádu, včetně přípojek“ - Obec Krmelín, 
Kostelní 70, 739 24 Krmelín č.j. 1367/2018  

7/1/6 - Žádost MM o vyjádření k územnímu      a stavebnímu řízení „Výstavba zpevněné plochy za účelem 
příjezdu ke čtyřem rodinným domům a prodloužení kanalizačního řádu, včetně přípojek“ - Obec Krmelín, 
Silniční správní úřad, Kostelní 70, 739 24 Krmelín č.j. 1366/2018 

8/1/6 – Informaci o výši částky 69 431,-Kč vybrané „Tříkrálová sbírka v 2019“ č.j. 18/2019 
 

9/1/6 - Smlouvu se společnosti EKO-PF s.r.o., IČ: 62525816, Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora o            
spolupráci při likvidaci odpadů č.j. 1364/2018  

 

10/1/6 - Zápis z kontrolního dne č. 9, ze dne 18.12.2018 „Kanalizace Krmelín – II. Etapa“ OÚ 1378/2018 

 

11/1/6 - Výzvu AG k vydání věci: Věc nemovitá 1372/2018 

  

12/1/6 - Stížnost JJ na postup při vyřizování podnětu občana – neoprávněné přivlastnění obecního pozemku 
Odstavná plocha Řadová Krmelín č.j. 1365/2018 

13/1/6 – Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku o zahájení vodoprávního řízení č.j. 1324/2018 

14/1/6 – Nabídku pomoci od České komory architektů při koncepčním rozhodování o území obce, při 
zodpovědné správě obecního majetku i při řešení dalších problémů spojených s místním rozvojem. č.j. 
1380/2018 

15/1/6 - Nabídku Ministerstva vnitra České republiky na vzdělávací akce pro nově zvolené zastupitelé č.j. 
1379/2018 

16/1/6 - Nabídku fa REMA AOS, a.s. IČ: 04675151, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 na spolupráci č.j. 
1388/2018 

17/1/6 – Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 o informaci ve věci 
zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce v obci Krmelín 20/2019 
 

 



2. Rada obce souhlasí: 

1/2/6 S uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společnosti   

 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., sídlo: Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6  

(3/2019) 

 

2/2/6 s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k.ú. Krmelín –

mezi obcí Krmelín a ČEZ Distribuci a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (1243/2018) 

 

3. Rada obce schvaluje: 

1/3/6 Jednací řád rady obce ze dne 7.1.2019 

 

2/3/6  Odměnu ředitelce MŠ Krmelín za 2. pololetí kalendářního roku 2018 

 

 

 

4. Rada obce ukládá: 

1/4/6 Starostce obce odpovědět na žádost NF o řešení problémové situace s parkováním cizích vozidel 

před jeho domem na ulici Bělské č.p. 161 – 26/2019 

 

2/4/6 Referentovi obce – zpracovat vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení č.j. 1367/2018 

 

Zapsáno dne 7.1.2019 

Zapsal: Petr Mácha 

 


