
Z á p i s
ze 72. jednání rady obce, konaného dne 11.09.2017

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

1/72 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 71. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

          - bod 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) – úkol trvá

          - bod 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 – úkol trvá

2/72 – Oznámení o upuštění od dražby nedobrovolné – nemovitosti vedené na LV č. 344 v k. ú. Krmelín 
           (742)

3/72 – Návrh JUDr. Tomáše Doležala, právního zástupce firmy Kelabit s.r.o., IČO29241979 se sídlem
          Na Mlýnici 362/13, 702 00 Ostrava – Přívoz na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
           služebnosti inženýrských sítí – uložení přípojek inženýrských sítí v pozemcích parc. č. 1110/1
          a 1110/2 v majetku obce ve prospěch pozemku společnosti Kelabit s.r.o., parc.č. 1089 v k.ú. Krmelín  
           (793)

4/72 – Pozvánka Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu ke konzultacím 
           upraveného návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje – 27.09.2017 
           od 10 hod. v místnostech C 210 a D 200 KÚ MSK   (745)

5/72 – Oznámení ředitelky Mateřské školy Krmelín, PO, o své nepřítomnosti na pracovišti ve dnech 
           11. až 18.09.2017 z důvodu čerpání dovolené    (794)

6/72 – Žádost svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Brušperk o poskytnutí účelového 
           finančního transferu z rozpočtu obce Krmelín pro rok 2018 ve výši 3 000,-Kč na dopravu
           u pořádaných zájezdů, pomůcky pro cvičení členek SPCCH, občerstvení na čl. schůzích, dárky
           pro jubilanty   (795)

7/72 – Nabídka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 
           Ostrava – Zábřeh na kurzy pro odborníky ochrany obyvatelstva v rámci realizace projektu 
           „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“   (791)

8/72 – Uspořádání 8. horolezeckého výplazu na K1 dne 28. září 2017 od 14 hodin, sraz na zahrádce 
           Restaurace Nautilus



9/72 – Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku o výkonu trestu veřejně prospěšných prací ve výměře 
           134 hodin pro poskytovatele Obecní úřad Krmelín – pomocné a úklidové práce 
            do 25.11.2017

10/72 – Žádost Ing. Petra Jakubka na zařazení bodů na 21. zasedání zastupitelstva obce dne 21.09.2017
             (797)

11/72 – Dne 19.09.2017 ve 14 hod. v BODiZ v Kunčicích pod Ondřejníkem setkání s Hejtmanem 
             Moravskoslezského kraje   (765)

12/72 – Informace Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 
             Ostrava o odkalování přivaděče pitné vody DN 1 600 Podhradí – Bílov – Krmelín, Bělá –
             04.10.2017, 19:04 – 19:30 hod. kalník č. 26 – Krmelínský potok, 19:45 – 20:45 hod. VDJ
             do prázdné komory (748)

13/72 – protokol č. NVK/2017/2/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016
            u PO Mateřská škola Krmelín – nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti
             účetnictví

13/72 – Protokol č. NVK/2017/1/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u PO,
             ZŠ T.G. Masaryka Krmelín,  – nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti
             a úplnosti účetnictví

2. Rada obce  schvaluje:

14/72 – Proplacení škody za škodní události dne 19.02.2017 – vytopení sklepů splašky p. ZT ve výši 
             7 100,-Kč    (749)

15/72 – Informace ředitele ZŠ T.G.Masaryka, PO Mgr. Dušana Ignačíka – souhlas s přerušením činnosti 
             školní družiny ve dnech podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdninách školního roku 
            2017/2018

16/72 – Žádost ředitele ZŠ T.G. Masaryka, PO, Mgr. Dušana Ignačíka o poskytnutí finančních prostředků 
             obce na úhradu půlených hodin jazyka anglického ve 4. ročníku ve výši 38 250,- pro školní rok 
            2017/2018  - od října 2017 do poloviny června 2018 – 3 hodiny výuky týdně (4 500,-Kč/měs.),
            ve třídě je 23 žáků, povinnost dělit výuku cizího jazyka je při počtu žáků 25 a výše

17/72 – Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21.09.2017 od 17 hod. v I. patře 
             salonku Obecního domu

18/72 – U firmy Metal – Management objednat úpravu rozvaděče u ČS č. 3 pro možnost napojení 
             elektrocentrály v případě výpadku dodávky elektrické energie ze sítě

19/72 – Na základě požadavku p. Denisy Síkorové, IČO 1788981 – nájemce místnosti v suterénu 
             Zdravotního střediska v Krmelíně snížení úhrady za elektrickou energii z 1,25 MWh na 0,509 MWh 
             v důsledku použití vysoušečů při zavlhnutí zdiva místnosti vlivem dlouhodobého deště

20/72 – Rozpočtový doklad č. 10/2017 – 38 250,-Kč pro ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, PO na úhradu
            půlených hodin jazyka anglického ve 4. Ročníku na období říjen 2017 – ½ měsíce června 2018

21/72 – Objednání aktualizace dopravního značení místních komunikací ul. Školní a Světlovská
             a na ně navazujících – Benátská, Na Rybníčku v souvislosti s požadavkem p. Jana Kalvody
             na označení celého území Obytná, nebo Pěší zóna



3.Rada obce  neschvaluje:

22/72 – Návrh České pošty na poskytování poštovních služeb Poštou Partner

4. Rada obce  ukládá:

23/72 – Příští jednání rady obce dne 18.09.2017 od 17 hod.




