
Z á p i s
z 70. jednání rady obce, konaného dne 14.08.2017

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:

1/70 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 69. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
         vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

          - bod 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. – splněno

2/70 – Informace společnosti EKO-KOM o odměně za zajištění zpětného odběru 11 630,-Kč a za využití
           odpadů z obalů 56 237,35Kč, celkem 67 867,50Kč v období 01.04. až 30.06.2017   (703)

3/70 – Informace Krajského úřadu MSK, Odboru dopravy a chytrého regionu o zajištění dopravní 
           obslužnosti v Moravskoslezském kraji v závislosti na otevírání trhu  a řešení výběrových řízení 
           a zaslání 2x oboustranně podepsané smlouvy

4/70 – Rozhodnutí Městského úřadu Brušperk – stavebního úřadu o povolení vyjímky v souvislosti 
           s uvažovanou stavbou „Chodník- ul. Proskovická, Krmelín“, a to SO101 Komunikace pro pěší – není 
           dodržena požadovaná šířka chodníku 1 500 mm v délce 2,8 m v místě stávající kapličky je šířka
           1,45 m – právní moc nabyla 09.08.2017    (710)

5/70 – Průvodní zpráva „Krmelín zatrubnění potoka Máchůvka“        (725)

6/70 – Ve čtvrtek 17.08.2017 od 8:00 hod. koordinační schůzka ke stavbě chodníku a opravě povrchu
           ul. Proskovické

2. Rada obce  schvaluje:

7/70 – Rozpočtové opatření č. 9/2017 – 231.10  416 ÚZ33063 MD239020/80, 231.10  3113/5336 ÚZ33063 
           D 239 020,80 neinvestiční dotace v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj v vzdělávání“ 
           – 1. rámcová platba pro ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, Po

8/70 – Dotaci z rozpočtu obce pro ZO Českého zahrádkářského svazu Krmelín ve výši 5 000,-Kč na opravu 
           podlahy v lisovně ovoce – po předložení faktury – viz. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
           Krmelín v termínu do 20.10.2017

9/70 – Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, 
           a.s., 28. října 1235/169, 709 45 Ostrava
           - přenechání k dočasnému užívání - pozemky parc. č. 531/1, 563 a 564/6 v k.ú. Krmelín za účelem 
             provádění stavby „Krmelín ul.  Proskovická, rekonstrukce vodovodů“



10/70 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - inženýrské sítě, uzavřenou mezi obcí
             a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
             Mariánské hory – uložení vodovodu do částí pozemků parc. č. 531/1, 563 a 564/6 v k. ú. Krmelín –
             stavba bude probíhat v období roku 2018

11/70 – Výsledky výběrového řízení na hlavní účetní a správkyni rozpočtu pro obec Krmelín – jako nejlepší 
             rozhodla komise vybrat NŠ, druhá v pořadí se umístila EP

3. Rada obce  ukládá:

12/70 – Příští jednání rady obce dne 28.08.2017 od 17 hod.

Zapsáno dne 15.08.2017
Zapsal: Ing. Marek Folta




