
Z á p i s
ze 76. jednání rady obce, konaného dne 23.10.2017

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

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/76 -  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

             - bod19/75 – Objednat nákup baterií nouzového sjezdu dle revize výtahu firmou KONE, a.s., 
             Lužná 716/2, 160  00 Praha 6 – úkol splněn

             - bod 20/75 – Vystavit objednávku panu Leoši Lyčkovi, Školní 220, 739 24 Krmelín,  
             IČ 41 055284 na provádění pravidelných elektro revizí v objektech v majetku Obce Krmelín
             – úkol splněn

             - bod 21/75 – Poptat firmu na čistící servis ČOV Krmelín – úkol splněn

             - bod 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 – úkol splněn

2/76 – Žádost paní PCh o změnu Obecně závazné vyhlášky obce Krmelín č. 9/2015 o pravidlech pro pohyb 
           psů na veřejném prostranství  (č.j. 949/2017)

3/76 – Metodické doporučení k nové právní úpravě právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev 
obcí platné od 1.1.2018  (č.j. 954/2017)

4/76 – Výzva paní AL k odstranění závad vzniklých realizací stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín“ na 
pozemku parc. č. 763 v k.ú. Krmelín (č.j. 779/2017)

5/76 – Žádost paní AL o zatrubnění obecního potoka vytékajícího na pozemek parc. č. 763 v k.ú. Krmelín  
(č.j. 780/2017)

6/76 – Stížnost paní JK na neustále se opakující pálení vlhkého bioodpadu v blízkosti jejího domu paní AL
(č.j. 943/2017)

7/76 – Pozvánka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor právní a organizační, 28. října 117, 
           702 18 Ostrava na seminář „Výkon správy místních poplatků“ konaný dne 24.10.2017 a 26.10.2017 

v prostorách multifunkční posluchárny Obchodní akademie a VOŠS, Zelená 2824/40A, 702 00 
Ostrava (č.j. 911/2017)

8/76 – Informace Ing. Kristíny Němečkové, MBA, Gorkého 3037/2, 702 00 Moravská Ostrava o stavu 
Žádosti o finanční podporu v rámci projektu „Výstavba chodníku – ulice Proskovická“ 

            (č.j. 910/2017)



9/76 – Dodatek č. 26 k dohodě o užívání tělovýchovného zařízení TJ Krmelín žáky ZŠ T.G. Masaryka ze 
dne 10.02.2003 pro období leden-červen 2016    (č.j. 919/2017)

10/76 – Výroční zpráva ZŠ T.G. Masaryka Krmelín za školní rok 2016/2017

11/76 – Žádost Ministerstva životního prostředí, Ing. Bereniky Peštové, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce 
             technické ochrany životního prostředí, Vršovická 1442/65 o předložení podkladů k vyhodnocení 
             plnění opatření uvedených v programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
             Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A     (č.j. 929)

12/76 – Informace Mgr. Jiřího Kubaly k postupu likvidace náhrobku bez zjevného majitele na místním  
             hřbitově v Krmelíně 

13/76 – Informace firmy Tizzi, Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž o možnosti dotace na zpracování 
Územního plánu – nelze čerpat z důvodu nedosažení parametrů pro přidělení dotace              

2. Rada obce  schvaluje:

14/76 – Stolní čtrnáctidenní kalendář obce Krmelín na každý rodinný dům zdarma 1 ks. V bytových domech
            1 ks na obývanou bytovou jednotku.

15/76 – Darování 32 ks stolních kalendářů obce Krmelín pro MŠ Krmelín a ZŠ T.G.Masaryka Krmelín 
            pro potřeby vyučujících.

15/76 – Prodejní cena stolního čtrnáctidenního kalendáře Krmelín za 50,-Kč

17/76 – Vstupní vzdělávání pro NŠ, účetní obce Krmelín v ceně 2 500,-Kč

18/76 – Proplacení faktury ve výši 6 050,-Kč panu Vladimírovi Matějovi, IČ 46134085, DIČ CZ501121194, 
            Světlovská 129, Krmelín za opravu havarijní děšťové kanalizace

19/76 – Rozpočtové opatření č. 13/2017 – viz. příloha

20/76 – Rozpočtové opatření č. 14/2017 – viz. příloha

3. Rada obce  zamítá:

21/76 – Žádost o umístění sídla na adrese Kostelní 70, 739 24 Krmelín – žadatel TK  
             (č.j. 918/2017)

4. Rada obce ukládá:

22/76 – Zaslat, reklamovat a požadovat opravu stavby „Opěrná zeď a schodiště“ na základě zprávy OL    
(č.j. 955)

23/76 – Zaslat posudek stavby „Oprava Obecního domu“  vyhotovený OL panu 
             Mgr. Jiřímu Kubalovi z důvodu návrhu dalšího řešení  (č.j. 948/2017)

24/76 – Požadovat úhradu nákladů za opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v pozemku parc. 
             1047/26 v k.ú. Krmelín ve výši 6 050,-Kč po Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
             Nusle, 140 00 Praha 4 - majiteli pozemku



25/76 – Dosadit švestkovou alej za Krmelínským kopcem od Příčné cesty směrem k trati na pozemku 
             parc. č. 1416 v k.ú. Krmelín

26/76 – Zajistit poptávku zabezpečovacího zařízení pro ČOV Krmelín

27/75 – Příští jednání rady obce dne 06.11.2017 od 17 hod.




