
Z á p i s
ze 78. jednání rady obce, konaného dne 20.11.2017

Přítomni: Mgr. Jakub Čmiel, Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Petr Jakubek, Evžen Peter, Lenka Zborovská
Hosté: Dušan Andrejčák, obchodní zástupce společnosti Mobilní rozhlas

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body.
Schváleno: 5 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/78 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 77. 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) – splněno

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 – splněno

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

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

            bod 20/77 – Nabídnout volné nebytové prostory k pronájmu ve Zdravotním středisku
            (MUDr. Bočková) – úkol splněn

             bod 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) – úkol trvá

             bod 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) - splněno



2/78 – Představení společnosti Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, provozujícím Mobilní rozhlas 
           obchodním zástupcem panem Dušanem Andrejčákem - komunikační možnosti obce s občany –
           reference obec Hrádek

3/78 – Informace Moravskoslezského kraje náměstka hejtmana Jiřího Navrátila, 28. října 117, 702 18 
            Ostrava o rozšíření Senior Pointu o 2 již fungující Senior Pointy v Ostravě a Frýdku-Místku

4/78 – Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 214 ke dni 28.02.2018 –
            MUDr. Hana Bočková, (č.j. 1029/2017)

5/78 – Hospodaření klubu seniorů Krmelín za rok 2016 (č.j. 1027/2017)

7678 – Hospodaření klubu seniorů Krmelín za rok 2017 (č.j. 1028/2017)

7/78 – Protokol o otevírání obálek „Kanalizace Krmelín – II. Etapa“ (č.j. 1057/2017)

8/78 – Žádost AG o znovu projednání smírčího řešení a zjednání nápravy (č.j. 1016/2017)

9/78 – Odpověď Statutárního města Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor dopravy
           a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek na žádost o připojení obce 
            Krmelín k systému dopravní obslužnosti MHD Frýdek-Místek (č.j. 1033/2017)

10/78 – Nabídky na čištění a monitoring kanalizace a tlakové zkoušky
 Ormonde Organics International, s.r.o. (č.j. 996/2017)

 JKV TEST s.r.o. (č.j. 1050/2017)

 Ostravské vodárny a kanalizace 

11/78 – Nabídky na zpracování pasportu místních komunikací, účelových komunikací a dopravního značení
 RSE Project s.r.o. – nabídku nepodala (schůzka na obecním úřadě proběhla)

 MDP GEO, s.r.o. – s cenou 59 450 Kč bez DPH (č.j. 1018/2017)

 Atomicon s.r.o. – s cenou 64 100 Kč bez DPH (pasport komunikací) a 22 100,- Kč bez DPH 
(pasport svislého dopravního značení) (č.j. 1080/2017)

12/78 – Nabídky na Návrh zabezpečovacího systému 
 Kaňák – bezpečnostní systémy (č.j. 1059/2017)

 E + Mplus (č.j. 1010/2017)

13/78 – Informace firmy EKOKOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 o množství odpadů z obalů
             vytříděných v obci Krmelín za období 01.07. – 30.09.2017 a předaných k dalšímu využití. Vyčíslení 
             odměny pro obec Krmelín ve výši 68 450,-Kč (č.j. 1006/2017)

14/78 – Nabídky na dodávku zámkových vložek 
 BOHÁČEK KZT, s.r.o. – nabídka zámkových vložek v systému generálního klíče 

 Jaroslav Straka s.r.o. – nabídka výměny vložek zámků

 Vlastimír Kohuz – vložka zámku s úpravou na stejný úzavěr

15/78 – Oznámení Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk o zahájení 
             územního řízení. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
             Děčín IV – Podmokly – přeložka venkovního vedení VN 22 kV (VN 136) do zemního kabelového 
             vedení VN 22 kV v délce cca 410 m na pozemcích společnosti Mega-Sun Property s.r.o. 1214, 
             1207, 1201 a 1191 v k.ú. Krmelín (č.j. 1052/2017)



2. Rada obce  schvaluje:

16/78 – Dar na základě žádosti Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s., Gurťjevová 459/11, 700 30 Ostrava –
             Zábřeh o poskytnutí finančnímu příspěvku na zajištění mobilní hospicové péče ve výši 
             3 000 Kč (1 osoba v roce 2017, tzn. 3000 Kč na osobu) (č.j. 1060/2017). 

17/78 – Dar na základě žádosti mobilního hospice Strom Života Andělé Stromu života pobočný spolek 
              Moravskoslezský kraj, Kostelní 37, 741 01 Nový Jičín o finanční podporu na pokrytí 
              provozních nákladů služeb ve výši ve výši 6000,- Kč (2 osoby v roce 2017, tzn. 
              3 000,- Kč na osobu) (č.j. 1056/2017)

18/78 – Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících
            č. OÚ 1039/2017 uzavřenou mezi obcí Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, IČ00296948 a obcí
             Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 24 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232 (schváleny 
             drobné změny oproti schválené Dohodě z minulé rady) (č.j. 1039/2017)

19/78 – Výběr dodavatele - firmu MDP GEO, s.r.o na zpracování pasportu místních komunikací, účelových
             komunikací a dopravního značení. Podána nejnižší nabídka za cenu 59 450 Kč bez DPH 
            (č.j. 1018/2017)

20/78 – Finalizaci projektu „Modernizace zdroje vytápění v ZŠ obce Krmelín“

21/78 – Finalizaci projektu „Modernizace zdroje vytápění ve zdravotním středisku obce Krmelín“

22/78 – Petra Máchu jako člena školské rady ZŠ T.G. Masaryka

23/78 - Výpověď Smlouvy o poskytování služby Hlášenírozhlasu.cz od 1.3 2018 

3. Rada obce ukládá:

24/78 – Zveřejnit poptávku na malotraktor (víceúčelový stroj pro celoroční využití, využitelný pro úklid 
             sněhu z chodníků, sekání trávy a úklidové práce v obci) na webových stránkách obce
   
25/78 – Podepsat smlouvu o dílo na zpracování pasportu místních komunikací, účelových 
             komunikací a dopravního značení s firmou MDP GEO, s.r.o., s cenou 59 450 Kč bez DPH
            (č.j. 1018/2017) 

26/78 – Příští jednání rady obce dne 04.12.2017 od 17 hod.




