
 

 

 Z á p i s 

ze 77. jednání rady obce, konaného dne 06.11.2017 

 

 

 

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

Omluven: Lenka Zborovská 

 

 

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný 

s projednávanými body. 

Schváleno: 4 hlasy 

 

 

1.Rada obce bere na vědomí: 

 

 

1/77 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 76. 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 22/76 – Zaslat, reklamovat a požadovat opravu stavby „Opěrná zeď a schodiště“ na základě  

zprávy Otmara Ligockého    (č.j. 955) – úkol trvá 

 

bod 23/76 – Zaslat posudek stavby „Oprava Obecního domu“  vyhotovený panem Otomarem  

Ligockým panu Mgr. Jiřímu Kubalovi z důvodu návrhu dalšího řešení  (č.j. 948/2017) – úkol trvá 

 

bod 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 – úkol trvá 

 

bod 25/76 – Dosadit švestkovou alej za Krmelínským kopcem od Příčné cesty směrem k trati  

na pozemku parc. č. 1416 v k.ú. Krmelín – úkol trvá 

 

bod 26/76 – Zajistit poptávku zabezpečovacího zařízení pro ČOV Krmelín – úkol splněn 

 

 

2/77 – Informaci Okresního soudu ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek-Místek k volbě  

           přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018 / 2022  (č.j. 980/2017) 

 

3/77 – Zpráva krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor podpory korporátního řízení a kontroly 

           o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Krmelín konaného dne12.10.2017 – výsledek  

           přezkoumání hospodaření   (č.j. 1002/20017) 

 

4/77 – Žádost Magistrátu města Frýdek-Místek o vyjádření stanoviska správce povodí a správce vodního  

           toku ke studii  zatrubnění potoka Machůvka v úseku přes hustou zástavbu v obci Krmelín, říční  

           staničení km 3,100 – 3,580. 

 

5/77 – Výroční zpráva  Základní školy T. G. Masaryka Krmelín za školní rok 2016/2017  

 

 

 

 



 

 

 

6/77 – Poděkování Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30  

           Ostrava – Zábřeh, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek jednotce  

           sboru dobrovolných hasičů Krmelín za vysoké osobní nasazení a profesionální zvládnutí záchranných  

           prací po zasažení České republiky orkánem Hewrant.  (č.j. 995/2017) 

 

7/77 – Žádost o zvýšení daru na činnost klubu seniorů Krmelín (č.j. 976/2017) 

 

8/77 – Nabídky firem na provádění zimní údržby místních komunikací – úhrn sněhu a posyp včetně  

           veřejných prostranství 

 

            - Martin Mácha, Záhumenní 17, Krmelín – plužení traktorem Zetor 720,-Kč/hod. + DPH, posyp  

           480,-Kč/hod + DPH, za pronájem prostor, nakládání, manipulaci a likvidaci posypového materiálu 

           400,-Kč/den + DPH. V den úhrnu nebo posypu nebude tato částka hrazena 

 

           - Jan Slabý, Bártková 996, 739 44 Brušperk – plužení traktorem Zetor  750,-Kč/hod + DPH, posyp  

           750,-Kč + DPH, posypový materiál (struska) 850,-Kč/t + DPH, denní hotovost 13 000,-Kč/měs. 

           + DPH 

 

 

 

 

2. Rada obce  schvaluje: 

 

9/77 – Užívání závěsného odznaku pro MUDr. Janu Paličkovou při příležitosti vítání občánků  

 

10/77 – Uzavření dohody o napojení kanalizace v majetku obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1,  

             739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí na kanalizaci v majetku obce Krmelín, Kostelní 70, 739 24 

             Krmelín - lokalita Nový svět. (č.j. 968/2017) 

 

11/77 – Žádost TJ Sokol Krmelín, oddíl házené o poskytnutí reprezentačních předmětů obce – 10 ks  

             kalendářů obce Krmelín, za účelem odměnění zúčastněných družstev krajské reprezentace 

             na Vánočním turnaji v prosinci tohoto roku (č.j. 998/2017) 

 

12/77 – Žádost o konání výroční schůze včelařů v měsíci listopadu v klubu seniorů Krmelín 

             (č.j. 1005/2017) 

 

13/77 – Výběr nejvhodnější nabídky pro zimní úklid sněhu z komunikací v obci Krmelín. Nejvhodnější  

             nabídku podal pan Martin Mácha, Záhumenní 17, 739 24 Krmelín. 

 

14/77 – Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem Martinem Máchou, Záhumenní 17, Krmelín a obcí  

             na provádění zimní údržby místních komunikací – úhrn sněhu a posyp včetně veřejných prostranství  

             – plužení traktorem Zetor 720,-Kč/hod., posyp 480,-Kč/hod,  

             za pronájem prostor, nakládání, manipulaci a likvidaci posypového materiálu 400,-Kč/den 

             vč. DPH. V den úhrnu nebo posypu nebude tato částka hrazena 

 

 

15/77 – Objednávku na prověřovací studii víceúčelového sportovního hasičského areálu v Krmelíně 

              na Světlově ve výši do 10.000 Kč bez DPH – zpracování paní Ing. arch.Tamarou Staňkovou 

 

16/77 – Objednávku na studii školního hřiště za TŠ T.G. Masaryka Krmelín v ceně 30 000 Kč bez DPH 

             – zpracování paní Ing. arch. Tamarou Staňkovou   

 

17/77 – Žádost Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, Horymírova 369, 738 01 Frýdek-Místek 

             o podporu projektu obnovy Faunaparku ve Frýdku–Místku, formou možnosti bezplatné prezentace  

             v obci Krmelín (č.j. 979/2017) 

 



 

 

 

3. Rada obce ukládá: 

 

18/77 – Zveřejnit požadavek obce na přijetí administrativně - technického pracovníka   

 

19/77 – Zveřejnit požadavek obce na přijetí pracovníka odemykajícího a zamykajícího místní hřbitov 

 

20/77 – Nabídnout volné nebytové prostory k pronájmu ve Zdravotním středisku 

 

21/77 – Upravit vnitřní kontrolní systém dle doporučení zápisu o výsledku dílčího přezkoumání  

             hospodaření obce Krmelín Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odboru podpory  

             korporátního řízení a kontroly  (č.j. 1002/20017)  

 

22/77 –  Požádat klub seniorů o zprávu o hospodaření za rok 2016 a informaci o stavu hospodaření v roce  

              2017 a určení účelu (konkrétní specifikace), ke kterému bude dar určen (č.j. 976/2017) 

 

 

23/77 – Příští jednání rady obce dne 20.11.2017 od 17 hod. 

 

 

 


