
Z á p i s
ze 74. jednání rady obce, konaného dne 25.09.2017

Přítomni: Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Petr Jakubek, Evžen Peter
Host: Mgr. Jiří Kubala

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/74 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 73. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

           - bod 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

2/74 – Vyhodnocení nabídek gumového povrchu pod herní prvek u ZŠ. T.G. Masaryka – rozhodnout
            na příští radě

3/74 – Informaci o možnosti zapojení zastupitelů obce do připravovaného vzdělávacího programu s názvem 
           „Zastupitel v kurzu“ – zasláno všem zastupitelům obce Krmelín   (840)

4/74 – Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 
           Ostrava o výkonu „veřejného opatrovnictví“ obecními úřady   (856)

5/74 – Sdělení Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk o užívání stavby 
          „Zahradní domek“ stavebníků MV RV    (857)

6/74 – Žádost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. o zveřejnění Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
          a jiných porostů pro zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie – bylo zveřejněno    (828)

7/74 – Přípis Ministerstva vnitra čj. MV-109491-3/SC-2017 ze dne 18. září 2017 k využívání údajů
           ze základního registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel pro výkon
           působnosti na úseku přestupků zaslaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru vnitra
           a krajského živnostenského úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava  (850)

8/74 – Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
           správy dopravy a pozemních komunikací, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek o zahájení 
           řízení o úplné uzavírce krajské silnice č. III/4803 Proskovice  -Světlov v obci Ostrava a Krmelín
           z důvodu realizace stavby nazvané: „Oprava silnice III/4803 Proskovice – Krmelín“ – pokládka
           živičných vrstev  - termín uzavírky od 09.10.2017 do 12.10.2017. Silniční provoz bude veden
           po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního značení   (844)

9/74 – Informace ke zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)



10/74 – Projednány s Mgr. Jiřím Kubalou další postupy k požadavkům:
             - firmy Kelabit
             - firmy Mega Sun Property
             - manželům K
             - JJ/AG

2. Rada obce  schvaluje:

11/74 – Rozpočtové opatření č. 11 – viz. příloha

12/74 – Darovací smlouvu pro LA na náklady spojené s organizaci jarmarku  -  výše daru 4 000,-Kč

13/74 – Rozšíření stavební komise o Ing. Yvetu Kovalčíkovou a Lenku Zborovskou

3. Rada obce  ukládá:

14/74 – Zaslat odpověď k žádost o spolupráci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.,
          28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Omezení přístupu na komunikaci, ul. Vodárenská – zaslat 
             odpověď   (829)

15/74 – Podepsat nájemní smlouvy na pronájem volebních místností

16/74 – Příští jednání rady obce dne 09.10.2017 od 17 hod.

Zapsáno dne 27.09.2017
Zapsal: Ing. Petr Jakubek




