
A n o n y m i z o v a n ý Z á p i s
ze 71. jednání rady obce, konaného dne 04.09.2017

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

Dne 29.08.2017 zemřel člen rady obce p. Petr Šperlín.
Děkujeme mu za práci, kterou vykonal pro obec Krmelín jako dlouholetý člen rady obce.
Čest jeho památce.

Omluveni:

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body.
Schváleno: 4 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/71 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 70. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

2/71 – Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje oznamující zahájení 
           řízení o vydáni Změny č. 1 Územního plánu Paskov formou opatření obecné povahy a oznámení
           o konání veřejného projednání dne 22.09.2017 v 15 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu 
           Paskov         (728)

3/71 – Veřejná vyhláška Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu – Doručení 
           návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
           (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konáni veřejného projednávání dne 10.10.2017 
           v 11:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva kraje č. C 210 v budově KÚMSK, 28. října 117,
           Ostrava             (761)

4/71 – Pozvánka Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu k veřejnému
           projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný
           rozvoj území – veřejné projednávání se bude konat 10.10.02017 v 11:00 hod. v zasedací místnosti 
           zastupitelstva kraje C 210 v budově KÚ MSK, 28. října 117, Ostrava    (752)

5/71 – Veřejná vyhláška Obvodního báňského úřadu, Veleslavínova 18, P.O. Box 103, 702 00 Ostrava –
           rozhodnutí o změně (zmenšení) zvláštního dobývacího prostoru, Paskov I, ID 40079 stanoveného 
           organizaci Green Gas, a.s. IČ: 00494356, pro dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu 
           zemní plyn s názvem Důl Paskov (ID: 3071701)               (759)

6/71 – Metodické doporučení k činnosti obcí v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského 
           parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dne 25.05.2018 k organizačně –
           technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecního nařízení 
           o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí – podle právního stavu k 10.8.2017

7/71 – Žádost firmy Strabag o vydání vyjádření k realizaci stavby „Oprava silnice III/4803 Proskovice –
           Krmelín uzavření ul. Proskovické po dobu 4 dny od 25.09.2017 do 31.10.2017 – přesný termín bude 
           nahlášen po započetí stavby     (755)



8/71 – Sdělení Státního pozemkového úřadu k bezplatnému převodu pozemku p. č. 1233/1 v k.ú. Krmelín  
           (730)

9/71 – Nabídka České pošty na zřízení poskytování poštovních služeb Poštou Partner – stanovisko sdělit
           do 30.09.2017

10/71 – Stanovení minimálního počtu OVK pro volby do PS PČR dne 20. a 21.10.2017 – 5 členů

11/71 – Zapisovatelé OVK: č.1 p. Ludmila Havránková, č. 2 p. Hana Plačková

12/71 – Výpověď smlouvy č. 10 uzavřené mezi obcí Krmelín a p. Janem Ondračkou 739 36 Sedliště 11
             na odchyt a ustájení toulavých psů k 31.10.2017     (773)

13/71 – Žádost PČR, územního obvodu Frýdek-Místek o součinnost v souladu s ustanovením §8 
             odst. 1 trestního řádu – zaslání fotokopií k zadávání zakázek malého rozsahu.

2. Rada obce  schvaluje:

14/71 – Žádost MN, o výkonu trestu obecně prospěšné práce v počtu 134 hodin 
            zdarma na území obce formou úklidových prací   (739)

15/71 – Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí a manž. S – přípojka vody pro novostavbu
             RD na pozemku parc. č. 300/4 uložená v pozemku parc. č. 300/3 ve vlastnictví obce, vše
            v k.ú. Krmelín ( záměr schválila RO na 69. jednání dne 31.07.2017)           (681)

16/71 – Úpravu návrhu zadání územního plánu obce zpracovaného Odborem územního rozvoje a 
             stavebního řádu Statutárního města Frýdku-Místku – Bc. Janou Vojtovičovou

17/71 – Osvědčení o nastoupení do funkce členky zastupitelstva obce Krmelín p. Lence Zborovské, 
             od 30.8.2017

18/71 – Dočasné zvýšení počtu pracovníků obecního úřadu z původních 3 zaměstnanců na 4 zaměstnance 
             úřadu pro období od 04.09.2017 do 30.06.2018, a to v souvislosti s ukončením pracovního poměru 
             hlavní účetní obce a předáním této funkce novému zaměstnanci úřadu . S účinností od 01.07.2018
             bude opět stanovený počet pracovníků obecního úřadu na 3.

19/71 – Smlouvu o odchytu a ustájení toulavých a opuštěných psů v útulku  uzavřenou mezi obcí a Janou 
            Kuchařovou, Frýdecká 1231, 739 34 Šenov, místo podnikání Sedliště 114, PSČ 739 36, 
            IČ 73160377, neplátce DPH s účinností od 1.11.2017 na dobu neurčitou   (773)

3. Rada obce  ukládá:

20/71 – Sdělení a žádost o informace Krajského úřadu MSK, odboru sociálních věcí – sledování dopadu 
             novel zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.       (729)

21/71 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 21.09.2017 od 17 hodin do salónku v I. patře Obecního
             domu a tuto informaci zaslat všem členům zastupitelstva obce

22/71 – Příští jednání rady obce dne 11.09.2017 od 17 hod.




