
Z á p i s
ze 75. jednání rady obce, konaného dne 09.10.2017

Přítomni: Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Petr Jakubek, Evžen Peter
Host: Mgr. Dušan Ignačík, Jitka Janková, Ing. Jiří Černík

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/75 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 74. 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
              – úkol trvá

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

- bod 15/74 – Podepsat nájemní smlouvy na pronájem volebních místností – úkol splněn      
              objednávkami

2/75 – Návrh rozpočtového výhledu ZŠ T.G. Masaryka Krmelín

3/75 - Návrh rozpočtového výhledu MŠ Krmelín

4/75 - Návrh rozpočtového výhledu Komise pro kulturu, školství a sport

5/75 – Informaci Jarmily Uvírtové náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení dotačního 
           programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ s alokací 10 mil. Kč. Zasláno 
           řediteli ZŠ T.G. Masaryka Mgr. Dušanovi Ignačíkovi a unii rodičů (900)

6/75 – Metodická pomůcka pro výkon cenové kontroly. Odesílatel Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
           Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava – zasláno Finančnímu 
           výboru (897)

7/75 – Žádost o doplnění součinnosti od Policie české republiky, Krajské ředitelství policie 
            Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, oddělení hospodářské kriminality, 
            Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek (878)

8/75 – Rozhodnutí o povolení uzavírky – omezení obecního užívání krajské silnice č. III/4803 v obci 
           Ostrava a Krmelín – provádění pokládky živičných vrstev komunikace v rámci akce nazvané
          Oprava silnice III/4803 Proskovice-Krmelín“ – úplná uzavírka silničního provozu s nařízením 
           objížďky (902)

9/75 – Závazné stanovisko o souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona – udělení Obci 
           Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, IČO 00296848 souhlas k provedení Rekonstrukce
           propustku na ulici Na Nový svět“ přes bezejmenný vodní tok IDVT 10210336 v ř. km 0,166
           na pozemcích parc. č. 186/11, k. ú. Krmelín, obec Krmelín (901)



10/75 – Žádost Klubu českých turistů, oblast Praha, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 o zaslání fotografií 
             včetně popisu pamětních objektů v obci Krmelín pro projekt „Pamětní desky a historie národa“.

2. Rada obce  schvaluje:

11/75 – Zadávací dokumentaci a komisi pro hodnocení nabídek k II etapě kanalizace ve složení:
             Ing. Jan Fochler (náhradník Ing. Jiří Lindovský), Ing. Jiří Černík (náhradník Ing. Bohuslav    
            Schneider), Mgr. Jakub Čmiel (náhradník Evžen Peter), Ing. Zbyněk Proske, Ph.D. (náhradník 
             Ing. Kamila Balcarová), Ing. Josef Rechtik (náhradník Lenka Zborovská), Zdeněk Šindel
            (náhradník Ing. Miloslav Kunát), Ing. Yveta Kovalčíková (náhradník Ing. Petr Jakubek).

12/75 – Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě Krmelín, Polach, Zahradník, Chudárek kNN, IV-12-
            8012424 (905)

13/75 - Odměnu TV ve výši 3 000,-Kč na základě dohody o provedení práce – příprava, sběr a úklid 
            po sběru velkoobjemového odpadu dne 07.10.2017 – 8 kontejnerů

14/75 – Koupi motorového fukaru značky HECHT 9254 za cenu 3 290,-Kč – Hornbach (srovnání nabídek 
               HITACHI - RB24E + RBHVA za 7.490 Kč také Hornbach, Oleo -Mac BV 300 za 6.970 Kč Mounfield) vybraná                
             nejlevnější nabídka při srovnatelných parametrech výrobku

15/75 – Snížení cen publikací Krmelínský sborníček na cenu 20,-Kč a Dějiny Krmelína na cenu 50 Kč

16/75 – Rozpočtové opatření č. 12 – viz. příloha

17/75 – Žádost o mimořádnou dotaci pro TJ Sokol Krmelín, 739 24 Krmelín 72, ve výši 15 000,-Kč 
             na vznik nového mládežnického oddílu starších žaček – v házené. Příspěvek bude použit
             na úhradu materiálního a hmotného zabezpečení a odměn rozhodčích

3. Rada obce ukládá:

19/75 – Objednat nákup baterií nouzového sjezdu dle revize výtahu firmou KONE, a.s., Lužná 716/2, 
             160 00 Praha 6

20/75 – Vystavit objednávku panu LL na provádění pravidelných elektro revizí v objektech v majetku 
             Obce Krmelín

21/75 – Poptat firmu na čistící servis ČOV Krmelín

22/75 - Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 26.10.2017 od 17 hodin do salónku v I. patře Obecního
             domu a tuto informaci zaslat všem členům zastupitelstva obce

23/75 – Příští jednání rady obce dne 23.10.2017 od 17 hod.

Zapsáno dne 9.10.2017
Zapsal: Ing. Petr Jakubek




