
Zápisze 7] .. schů ze rady obce dne 12. č ervence 2021

Zápis

Pří tomni:  lng, Tomáš Jalů vka, Petr Mácha, lng. Yveta Kovalč í ková, lng. Miloslav Kunát

Omluveni:  MUDr, Jozef Chmelo

Předsedají cí :  Ing. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 16,00

Č as ukonč ení  schů ze: 19.35

Rada obce schvaluje přednesený program dneš ní  schů ze rady obce, Program je totož ný s projednávanými body,

Schváleno:4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :

1/1,/7t Oznámení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  22, 739 44 Bruš perk o

zahájení  společ né ho ú zemní ho a stavební ho ří zení  pro stavby ,,RD Krmelí n Světlov, ul.

, SO 02 Dvojdomek č . 2, SO 03 Bungalov" vč etně pří pojek na inž enýrské  sí tě, deš ť ové

kanalizace a vsaků  na pozemcí ch parc. č . LI53lL,I t53l3 a 1,15314 k.ú . Krmelí n, ,,Kanalizač ní
pří pojka P7" - přelož ka stávají cí  pří pojky z RD č .p. 159 v pozemcí ch parc. č . 644,1,I53l7 a

I I53l4 k.ú . Krmelí n ,,kanalizač ní  pří pojka P8" v pozemcí ch parc. č . 644, I753l1 a tL53/4.

č .i.569l2o2l

2/1,171, Rozhodnutí  Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor ž ivotní ho prostředí  a zemědělství ,

Radnič ní  7148, 738 Ot Frýdek-Mí stek o povinnosti zaplatit odvod za trvalé  odnětí

zemědělské  pů dy ze zemědělské ho pů dní ho fondu pro stavbu ,,Š kolní  hřiš tě pro ZŠ

v Krmelí ně" o výměře L 429 m2 ve výš i 443 226,-Kč  č .j. 6021202I

3ltl71, Rozhodnutí  Magistrátu města Ostravy, Odbor dopravy, ProkeŠ ovo nám. 8, 7Z9 30 Ostrava o

povolení  uzaví rky silnice U/478 ulice Mitrovické  v souvislosti s akcí  ,,Rekonstrukce a

modernizace silnice lll478 Klimkovice - Polanka nad Odrou - stará Bělá" č .j. 588l2O2L

4/U71, Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební ú řad, K Náměstí  22,739 44 Bruš perk

s umí stění m stavby ,,Vodovodní  pří pojka pro budoucí  novostavbu RD, ul.  parcela

č .368/36,368137,368139. Krmelí n"v pozemcí ch parc. č .368137,368/39 k.ú . Krmelí n, obec

Krmelí n č .j.587l202l

5/L/71, Územní  souhlas Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, K Náměstí  ZZ,739 44 Bruš perk

s umí stění m stavby,,Plynofikace rodinné ho domu č .p , ul. , 739 24 Krmelí n" č .j.

586l2o2

611.17I  Podklady pro řeš ení  nabytí  č ásti pozemků  parc. č . 390 a 39] ., vš e k. ú . Krmelí n, u mí stní

komunikace ul. Světlovská, Krmelí n, do majetku obce č .j. 56512021-

7lLl7t lnformaci Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor financí , 28. ří jna 1L7,7OZ t8

Ostrava o dotaci v rámci Operač ní ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  pro



Zápis ze 7] .. schů ze rady obce dne 1,2. č ervence 2021

pří spěvkovou organizaci Základní  š kola T.G. Masaryka Krmelí n, lČ :  7O99294L ve výš i

3 37 063,- K č  č .i. 604 l 2021.

8l!7t Výsledky pŘ -,,chodní k U paleska"

firma lČ o č .i. Cena s DHP Pořadí

Miroslav Žemla 87777915 607/2o2I 266.573,45 s DPH 1.

SF-zemtrade s.r.o. 28628683 606l2o2t 294.728,16 s DPH 2.

lng. Václav Michalí k s.r.o. 27762238 605l2o2t 322.0t8,99 s DPH 3.

gltl7L Žádost Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor dopravy, 28. ří jna 1,I7, 7O2 L8

Ostrava o spolupráci v oblasti dopravy s vytipování m zastávek vhodných pro nástup a

výstup osob s omezenou schopností  pohybu č ,j.593l2O2I

3,011_17L Plán financování  obnovy vodovodů  a kanalizací - návrh aktualizace pro období  2aU,-2O3O

Severomoravských vodovodů  a kanalizací  Ostrava a.s., se sí dlem 28. ří jna 1235/269,

Mariánské  Hory,709 00 Ostrava č .j.58Ol2O2í

L1,/ I / 77 Žádost pana 739 24 Krmelí n o informaci ke způ sobu zajiš tění

odvádění  deš ť ové  vody z plochy nové ho chodní ku na ul. Staroveské  č .i.59I l2O2l

2. Rada obce schvaluje:

L/Zl7L Souhlas s projektovou dokumentaci rodinné ho domu v Krmelí ně

parc. č .1022/1,1O46/ t2,7O46lL v k.ú . Krmelí n - změna osazení  domu č .i.6031202I

2l2l71 Dohodu o ukonč ení smluvní ho vztahu mezi Obcí Krmelí n, lČ :  00296848, Kostelní 70,739

24 Krmelí n a lng. lvanem Tachezym, lČ :  12126365, Plzeňská I573lL7,700 30 Ostrava -
Hrabů vka č .j.589lZO2Í -

3/2/7t Objednávku na vánoč ní  sloupové  osvětlení  motiv ZVLOOl firmě Samba Lichting CZs.r.o.,

lČ :25547623, Oč ovská 76, 695 0] . Hodoní n ve výš i 50776,1,4 Kč

412/71, Ví těze poptávkové ho ří zení  firma - Miroslav Žemla,lČ o 8771,1915, č .j. 607l2o2L, ve výš i

266.573,45 s DPH pro stavbu ,,Chodní k U Paleska"

5/2/7t Rozpoč tové  opatření  1Ol20Z1,- Pří loha č . 1

612171, Ví těze poptávkové ho ří zení  firmu - Jan Slabý stavby s.r.o., lČ O 09544640 ve výš i 364

876,03 s DPH k akci Oprava chodní ku ul. Staroveská l/ 58
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7l2l7l Pří pravu podkladů  pro odměření  č ást|  pozemků  parc. č . a , které  zasahují  do mí stní

komunikace, ul. Světlovská, Krmelí n, pozemek parc. č . , vš e k. ú . Krmelí n, a pří pravu
jednání  pro následný převod majetkové ho práva k pozemků m do vlastnictví  obce

8/2/7t Řeš ení  dopravní  situace na ul. Zahradnické  dle zpracované  dopravní  studie - varianta C č .i.

632l2o2l'
9l2l7l Návrh stanovení  mí stní  ú pravy provozu na pozemní ch komunikací ch - varianta C, ulice

Za h rad n ick á č .j. 632l2O2L

3. Rada obce neschvaluje:

t/ 3/7L Cenovou nabí dku firmy Hřiš tě 8D s.r.o., Rybkova 23,602 00 Brno na zhotovení  akátové

pobytové  terasy spojené  s akátovým pí skoviš těm ve výš i 62 300 Kč  +  DPH z dů vodu vysoké

nabí dkové  ceny

2l3l71 Cenovou nabí dku firmy Regioprojekt Brno, s.r.o., lČ :  00220078, U Svitavy tO77/2,618 OO

Brno ,,Úprava toku Machů vka - STUDIE" ve výš i 169.020 Kč  bez DPH z dů vodu vysoké

nabí dkové  ceny

Zapsáno dne 1,2. 7. 2021.

Zapsal:  Petr Mócha

starostka obce

xnvrnrí N

W]
W/

lng. Yveta Kovalč


