
Zápisze 72. schů ze rady obce dne 26. č ervence 202] .

Zápis

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

Omluveni:  MUDr. Jozef Chmelo, lng. Tomáš  Jalů vka

Předsedají cí :  lng. Yveta Kovalč í ková

Č as zahájení  schů ze: 17,OO

Č as ukonč ení  schů ze: 18.25

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

Schváleno: 3 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí :
t lt l72 Poptávkové  ří zení ,,Kamenné  desky na kolumbárium"

AZ sToNE č .j. sgalzozt lč o 73883841 108 800,- neplátce DPH

lng. Pavel Braž ovský č .j. agtlzozt lČ o 41o4o384 118 400,- vč . DPH

Drahomí r Hrubý Nepodali nabí dku

Výběrová komise doporuč uje schválit firmu AZ STONE

3/1,172 Poptávkové  ří zení ,,Nové  centrum obce Krmelí n"

Atelier38 s.r.o. č .i.szllzozt lČ o 25858343 I739 980,- vč . DPH

Projekt studio Nepodal nabí dku

Vyslouzilarch Nepodal nabí dku

Výběrová komise doporuč uje postoupit nabí dku na zastupitelstvo obce

411,172 Žádost pana o o sdělení  týkají cí ho se Územní ho plánu obce Krmelí n č .j.

64rl2o2I

5lI /72 Upozornění  pana na chybějí cí  turistické  znač ení  po výměně elektrické ho

sloupu na ulici Proskovické  u č .p. 150

6lt/72 Usnesení  exekutorské ho ú řadu Přerov soudní  exekutor JUDr. Lukáš  Jí cha k vydání  draž ební

vyhláš ky a oznámení  draž ební ho roku konané ho dne 20.08.202t v 8:00 hod. proti

povinné mu ,739 24 Krmelí n č .i.6221202l

xnlrnr,í Nffi
@

Z/1,172 Poptávkové  ří zení ,,Š kolní druž ina PD"

lnpros s.r.o. č .j. agqlzozt lČ o 64611281 941 380,- vč . DPH

Petr Lichnovský,

architektonická

kancelář s.r.o.

č .j.636l2o2L lČ o 25833611 8L9 L7O,- vč . DPH

Chválek atelié r s.r.o. 625lzo27 lČ o 057256674 890 560,- vč . DPH

Výběrová komise doporuč uje schvá] it firmu Petr Lichnovský, architektonická kance!ář s.r.o.



7ápis ze 72. schů ze rady obce dne 26. č ervence 2021

7/7/72 Územní  rozhodnutí  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, KNáměstí  22,739 44

Bruš perk o umí stění  stavby ,,Krmelí n, č . parc. 3a3l!3, smyč ka NNk" v pozemcí ch parc. č .

3O3| LL, parc. č . 303/10 a parc. č . 303/13 vš e v k.ú . Krmelí n, obec Krmelí n č .i. 6291202l

8/7172 Oznámení  Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, Odbor ú zemní ho plánování  a

stavební ho řádu, 28. ří jna tt7,702 18 Ostrava o konání  veřejné ho projednávání  návrhu

Aktualizace č . 3 Zásad ú zemní ho rozvoje Moravskoslezské ho kraje a vyhodnocení  vlivů  na

udrž iteIný rozvoj ú zemí  dne 24 a 25.8.2O2L é .i. 6261202l

9/ tl72 Pozvánku Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor ú zemní ho plánování  a

stavební ho řádu, 28. ří jna L!7, 7OZ 18 Ostrava kveřejné mu projednávání  návrhu

Aktualizace č .3 Zásad ú zemní ho rozvoje Moravskoslezské ho kraje a vyhodnocení  vlivů  na

udrž itelný rozvoj ú zemí - On - line veřejné  projednávání  návrhu Aktualizace č . 3 ZÚR MSK

vč etně WURÚ se uskuteč ní  dne 24.8.2O2L od 14:30 do 16:30 hod. č .i. 6231202Í -

IO/ t/72 Žádost Krajské ho ú řadu, Moravskoslezské ho kraje, Odbor ú zemní ho plánování a stavební ho

řádu, 28. ří jna L!7, 7O2 18 Ostrava o vyvěš ení  oznámení  o vydání  Aktualizace č . 5 Zásad

ú zemní ho rozvoje Moravskoslezské ho kraje na ú řední ch deskách dotč ených obcí  č .j.

624l2o2L

LU7/72 Oznámení  Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, Odbor podpory korporátní ho ří zení a
kontroly, 28. ří jna Ll7, 7O2 18 Ostrava o zveřejnění  č asové ho plánu dí lč í ch přezkoumání

hospodaření  za rok 2O2t č .i.633l2O2L

12/1,/72 lnformace Krajské ho ú řadu Moravskoslezské ho kraje, Odbor financí , 28. ří jna I I7, 702 18

Ostrava o pří spěvku dle. Zák. č . 95l202t Sb., o kompenzač ní m bonusu pro rok 2021 č .j.

6t3l2o2!

t3lt/ 72 Veřejnou vyhláš ku Magistrátu města Frýdku-Mí stku, Odbor dopravy a silnič ní ho

hospodářství , Radnič ní  7148,738 01 Frýdek-Mí stek opatření  obecné  povahy - stanovení
přechodné  ú pravy provozu na MK ul. Za Kří ž em parc. č . 325lL v k.ú . Krmelí n z dů vodu
provádění  výkopových prací  za ú č elem ulož ení  kanalizač ní  a vodovodní  pří pojku pro

novostavbu RD na parc. č . 313lt2 ik.ú . Krmelí nč .i.6351202I

14/1,172 Žádost obce Krmelí n, Kostelní  7a,739 24 Krmelí n o vyjádřeni ŘSO Č R, správa Ostrava,

Mojmí rovců 597/5,709 00 Ostrava - Mariánské  Hory o vyjádření  k návrhu dělení  pozemků

parc. č . 7047 l 41 č ,j. 6201202:-

I5lU72 Žádost obce Krmelí n, Kostelní 70,739 24 Krmelí n o bezú platný převod pozemku parc. č .

LIOO| 4 v k.ú . Krmelí n z vlastnictví  Č eské  republiky na obec Krmelí n č .j.63O| 2O2L

16/7172 Žádost obce Krmelí n, Kostelní 70,739 24 Krmelí n o bezú platný převod pozemku parc. č .

Lo47l43, !047l47, !o47l5o, to47l52, to47l53, 7047 / 54, 1047 / 55, 1047l57 v k.ú . Krmelí n

z vlastnictví  Č eské  republiky na obec Krmelí n č .j.631,12O2L

L7lLl72 Usnesení  Městské ho ú řadu Bruš perk, stavební  ú řad, KNáměstí  22,739 44 Bruš perk

opravuje chybně uveden pozemek v souvislosti s uvaž ovanou stavbou ,,Vodovodní pří pojka



Zápisze72. schú ze rady obce dne 26. č ervence 202] -

pro budoucí  novostavbu RD, ul. parcela č . Krmelí n" č .j.

6L8l2o2l

I8l1,172 Žádost pana  o řeš ení  provozu na ul. Bruš perské  - zklidnění  dopravy v ú seku při

vjí ž dění  do obce Krmelí n směrem od Bruš perka

2. Rada obce schvaluje

U2l7Z Darovací  smlouvu mezi Obcí  Krmelí n, Kostelní  70,739 24 Krmelí n a Domovem pro seniory

ONDRÁŠ , pří spěvková organizace, lČ :  65933722,Fryč ovická 518, 739 44 Bruš perk na krytí
provozní ch nákladů  3 už ivatelů , kteří mají adresu trvalé ho bydliš tě v obci Krmelí n na rok

2021 č .i. 597 | 2OZL, vrýš i daru 2

212/72 Dodatek č . 2 Smlouvy o dí lo ,,Chodní k podé l silnice l/ 58, Krmelí n"

3l2l72 Poptávkové  ří zení ,,Kamenné  desky na kolumbárium" AZ STONE Č .j. eg8/Zo21, lČ o
7388384L 108 800,- neplátce DPH

4l2l72 Poptávkové  ří zení ,,Š kolní  druž ina PD" Petr Lichnovský, architektonická kancelář s.r.o., Č .j.

63612021. lČ o 26833611 8L9 77o,- vč . DpH a Smlouvu o dí lo ,,poří zení  projektové

dokumentace - Nová š kolní  druž ina u zš  krmelí n"

5l217z

6l2l7z

7 / 2/72

Cenovou nabí dku firmy Poklopsysté m s.r.o., lČ :61,t72375, Hradec t6'J,,332 ] .] . Hradec na

výměnu ulič ní ch vpustí  na ulici Fojtské  ve výš i 79 029,34 Kč  vč etně DPH č .j. 647l2O2L

Rozpoč tové  opatření  č . 11 - viz pří loha

Souhlasné  stanovisko k ž ádosti pana Milana Sauera, Staroveská 79/106,724 OO Ostrava -
Proskovice k připojení  mí stní  komunikace ul. Luč ní  na mí stní  komunikaci ul. Š kolní a na

mí stní  komunikaci ul. Lysková k.ú . Krmelí n Č .j. 358l2O2L

8/2l7Z Konání  54. výstavy drobné ho zví řectva pořádané  Č eským svazen chovatelů  z.s., základní

organizace, Krmelí n lČ  45239924, konané  ve dne ] .O. - 11..9.2O2t č .j.6461202l

9/2172 Konání m tuningové ho srazu v areálu motokár v Krmelí ně dne 4.září  2O2I  od 14 hod. za

dodrž ení  hygienických naří zení  z dů vodu COV| D-19 č .j.6LOl2O2l

Zapsáno dne 26.7.2027
Zapsal:  Petr Mácha

lng. Yveta Kovalč í ková

starostka obce

Máť he--


