
Jednání RO: 16.00 – 21.00 

 Z á p i s 
z 7. jednání rady obce, konaného dne 21. 1. 2019 

 
Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš Jalůvka, MUDr. Jozef Chmelo 

Omluven: Ing. Miloslav Kunát, 

Host: Mgr. Jiří Kubala, odešel po podání informací 17:08 

Předsedající: Ing. Yveta Kovalčíková 

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

body. Schváleno: 4 hlasy 

 

1. Rada obce bere na vědomí: 

1/1/7 Kontrolu úkolů z jednání rady obce:  

         

              bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného 

        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá 

              bod 1/6/3  -  Starostce obce – registrovat lokálního uživatele obce v registru MVČR  

                           „Seznam orgánů Veřejné moci“  - zrušeno               

              bod 2/4/4 -  Vyzvat ke schůzce AL ohledně zatrubnění potoka na pozemku p. č. 763 

                                     Z: Kovalčíková – úkol trvá 

             bod 28/98 – VŘ na nového zaměstnance obce – odloženo 

 bod 1/4/6 - Starostce obce odpovědět na žádost občana NF o řešení problémové situace s   

parkováním cizích vozidel před jeho domem na ulici Bělské č.p. 161 – 26/2019 - splněno 

bod 2/4/6 - Referentovi obce – zpracovat vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení čj. 1367/2018 - 

splněno 

2/1/7 - Opravený návrh výše příspěvku na provoz poskytnutý zřizovatelem p.o. pro rok 2019 

              pro Základní školu T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 739 24 Krmelín 

              (čj. 19/2019) 

 

3/1/7 - Úpravu výše provozního příspěvku na rok 2018 pro Mateřskou školu Krmelín, příspěvková  

              organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín (čj. – 72/2019) 

 

4/1/7 - Nabídku zákaznického centra KB Smart Pay – platební terminály na obslužný platební terminál  

              (čj. 12/2019) 

 

5/1/7 - Vyjádření společnosti EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4 k žádosti o smluvní  
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              spolupráci zaslanou společnosti REMA AOS, a.s. obci Krmelín (čj. 68/2019) 

 

6/1/7 - SmVaK úprava ceny za poskytování údajů, (čj. 23/2019) 

 

7/1/7 - Souhlas Státního fondu dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 s prodloužením 

              termínu předložení ZVA čj. (23/2019 – bod 21/67) 

 

8/1/7 - Oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor podpory korporátního řízení 

              a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava o zveřejnění časového plánu dílčích přezkoumání 

              (čj. 47/2019) 

 

9/1/7 – Žádost Spolku Lungata, IČ: 67775845 Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 o projednání připojení 

              se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet“ (čj. 55/2019) 

 

10/1/7 - Reakci prim. MUDr. OJ na inzerát vydaný obci Krmelín poptávající lékaře 

                do zdravotního střediska Krmelín (čj. 57/2019) 

 

11/1/7 – Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání částky 1/2019 Věstníku vlády 

                 pro orgány krajů a orgány obcí – Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

                 (čj. 65/2019) 

 

12/1/7 - Oznámení Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 

                 o zahájení územního řízení o umístění stavby „Krmelín, 303/16, NNK“ (čj. 61/2019) 

 

13/1/7 - Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství,  

                Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek o zahájení vodoprávního řízení na vydání povolení  

                k provedení stavby vodního díla „Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice – Staříč – Stará 

                Bělá“, SO 06 Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, SO 07 Vodovodní propoj 

                do vodojemu Stará Ves (čj. 70/2019) 

 

2. Rada obce souhlasí: 

1/2/ 7 - S požadavkem Probační a mediační služby, České republiky, Politických obětí 128,  

             738 02 Frýdek-Místek na umístění pana Jindřicha Hlavenky nar. 13.6.1978 k výkonu trestu 

            obecně prospěšných prací v délce 120 hod. Místo výkonu obec Krmelín. 
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2/2/7 - Se zapojením obce do „spolufinancování“ 3. kola „Kotlíkové dotace“ pro občany obce Krmelín  

             (čj. 1369/2018) 

 

3. Rada obce schvaluje: 

1/3/7 - Snížení ceny „Obecního kalendáře“ na 30,- 

2/3/7 - Rozpočtové opatření číslo 1/2019 

3/3/7 - Vyřízení dotace pro „školní hřiště“ firmě – Profaktum 

4/3/7 - Vyřízení dotace pro „hřbitovní zeď“ firmě – Profaktum 

5/3/7 - Vyřízení dotace „propustek“ firmě – Tizzy  

6/3/7 - Vyřízení dotace „rekonstrukce místních komunikací“ firmě – Tizzy 

7/3/7 – Dodatek č. 4 - Smlouva o dílo o dodávce projektových a inženýrských sítí 

8/3/7 – Dar T J Sokol Krmelín do tomboly na sportovní ples (1 ks tričko Krmelín, 10 párů ponožek 

Krmelín, 3 ks kalendář 2019 Krmelín) 

 

4. Rada obce neschvaluje: 

1/4/7 - Žádost PH a MH odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Krmelín p. č. 1164 k. ú. Krmelín (čj. 

21/2019) 

 

5.  Rada obce ukládá: 

1/5/7 -Podat výpověď servisní smlouvy se zhotovitelem DN týkajícího se  

            SW knihovny – vyřizuje starostka obce 

 

2/5/7 - Poslat odpověď k Bod 11/1/6 - Výzvu AG k vydání věci: Věc nemovitá (čj. 1372/2018 – počkáme 

na vyjádření veřejného ochránce práv)  –  vyřizuje 

              starostka obce 

3/5/7 - Svolat RO na 28.1.2019, 16.00  

 


