
Z á p i s
ze 73. jednání rady obce, konaného dne 18.09.2017

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

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body.
Schváleno: 3 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/73 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 72. 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) – splněno

          - 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 – splněno

2/73 – Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a obnovy lesů – Návrh 
           opatření obecné povahy – v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice: zastavení jiných těžeb
           než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých   (821)

3/73 – Sdělení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 
           709 00 Ostrava – Omezení přístupu na komunikaci, ul. Vodárenská – žádost o spolupráci   (829)

4/73 – Žádost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. o zveřejnění Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
          a jiných porostů pro zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie    (828)

5/73 – Výzva p. AG ku zjednání nápravy    (833)

2. Rada obce  schvaluje:

6/73 – Smlouvu o dílo č. 2017081-Ž uzavřenou mezi obcí a společností TIZZI engineering s.r.o., Bílanská 
           1861/81, 767 01 Kroměříž, IČ05107521 – zpracování žádosti o dotaci týkající se projektu 
           „Modernizace zdroje vytápění ve zdravotním středisku obce Krmelín“ v ceně 12 000,-Kč 
           bez DPH – uznatelný náklad  (812)

7/73 - Smlouvu o dílo č. 2017080-Ž uzavřenou mezi obcí a společností TIZZI engineering s.r.o., Bílanská 
           1861/81, 767 01 Kroměříž, IČ05107521 – zpracování žádosti o dotaci týkající se projektu 
           „Modernizace zdroje vytápění v základní škole obce Krmelín“ v ceně 12 000,-Kč 
           bez DPH – uznatelný náklad  (811)

8/73 – U firmy Jan Slabý, Bártkova 996, Brušperk objednat tyto práce:
           - oprava víka šachtice na ul. Paskovské u RD č.p. 198 (p. Plačková)
           - terenní úpravy hřiště v Dole dle instrukcí Ing. Marky Folty
           - úprava výkopu nad kanalizační přípojkou před položením vrchní asfaltové vrstvy před budovou



             č.p. 277 Hasičská zbrojnice v Krmelíně a před budovou č.p. 77 Obecní dům v Krmelíně
           - výměna šachtové vpustě v chodníku na ul. Bělská

          Termín provedení 09/2017

9/73 – Žádost starosty obce o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2015 v počtu
          12 kalendářních dnů a za rok 2016 v počtu 19 kalendářních dnů z důvodu dokončování plošné stavby 
           „Kanalizace a ČOV Krmelín“   (832)

10/73 – Žádost Ecorenova Ostrava o pronájem plochy 10m2 na parkovišti na Světlově pro prodej draků 
             v ceně 10,-Kč/ m2, den, tel. č. 722 909 272   (822)
  

3. Rada obce  ukládá:

11/73 – Vystavit faktury za asfaltování vjezdů k RD – ulice U Paleska, ul. Starodvorská, Krátká, Fojtská, 
             Lípová, Místní, V Zahradách, Za Křížem, Záhumenní dle připravených podkladů

12/73 – Příští jednání rady obce dne 25.09.2017 od 17 hod.




