
Z á p i s
z 80. jednání rady obce, konaného dne 04.12.2017

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

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

1.Rada obce bere na vědomí:

1/80 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 79. 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) – 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 - splněno

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

            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
             
2/80 – Strategický plán rozvoje obce Krmelín na období 2018 – 2020 

3/80 - Protokol o provedení kontroly plnění společného metodického pokynu zpětného odběru 
elektrozařízení společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843
(č.j. 1095/2017)

4/80 - Výzva k řešení rozporu stávajícího a minulého územního plánu obce Krmelín podána panem ZH
           (č.j. 1106/2017)

5/80 - Žádost Římskokatolické farnosti, Blanická 130, 724 00 Ostrava –Stará Bělá o poskytnutí finančního 
příspěvku na pokrytí nákladů spojených s odborným zásahem ošetření stromů na pozemku parc.č.
2/1, katastrální území Krmelín - spadá do kompetence zastupitelstva (č.j. 24.11.2017)

6/80 - Žádost o zajištění bezpečnosti stavu dřeviny rostoucí u průjezdního úseku silnice v obci. Žadatel
obec Krmelín, Kostelní 70 , 739 24 Krmelín, IČ: 00296848. Žádost zaslána na Správu silnic 
Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava.

7/80 – Rozhodnutí o povolení kácení 1 ks borovice lesní na p.č. 670 v katastrálním území Krmelín.

8/80 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby prezidenta České republiky; včetně 
informací z Ministerstva vnitra České republiky (č.j. 1078/2017)



9/90 Žádost o prodloužení termínu pro předložení ZVA o 6 měsíců; u akce Krmelín- bezbariérový 
chodník. Žádost podána obcí Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, IČ: 00296848 na Státní fond 
dopravní infrastruktury, Oddělení příspěvkových programů, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.

10/90 Žádost Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody 
Poodří, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice IČ: 47657901 o dotaci na provoz záchranné stanice 
v Bartošovicích v roce 2018 ve výši 3 000,-Kč.

11/90 Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, 
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IČ: 00095711 k souvislé opravě silnice III/4803 Krmelín
– Proskovice – (č.j. 1065/2017)

12/90 Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kanalizace Krmelín – II. etapa“. 
Nejvhodnější nabídku podala společnost ČAK CZ s.r.o., IČ: 25515608, Havlíčkova 2788/135, 767 
02 Kolín III za cenu 10 495 942,81 Kč bez DPH.

13/90 Nabídku společnosti Kohut FM na dodávku zámkových vložek do dveří na obecním úřadě (č.j. 
1061/2017) – nesplňuje požadavek na generální klíč

14/90 Exekuční příkaz proti MJ (č.j. 1077/2017)

15/90 Sdělení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., IČ: 45193665, 28. října 1235/169, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory ke komunikaci na ul. Vodárenské  (č.j. 1075/2017)

2. Rada obce  schvaluje:

16/80 Požadavek o povolení kácení nelesní dřeviny (borovice) u průjezdního úseku silnice II.třídy a místní 
komunikace v obci Krmelín na p.č. 249/3.

17/80 Nejvýhodnější nabídku firmy Boháček KZT, s.r.o., Slévarenská 412/10, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory na dodávku zámkových vložek do dveří na obecním úřadě v systému generálního klíče za cenu 
14 870,-Kč

18/80 Memorandum MAS Pobeskydí, z.s. IČ: 71212612, 739 53 Třanovice 1 o spolupráci při naplňování 
Místního akčního plánu vzdělávání ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek - přistoupení obce 
Krmelín k memorandu o spolupráci

19/80 Rozpočtové opatření č. 14/2017 

20/80 Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku k 31.12.2017 včetně pravidel rady obce 
            o provádění vyřazení a likvidace majetku obce a jmenování členů inventarizačních komisí

3. Rada obce  neschvaluje:

21/80 Rada obce neschvaluje jednorázovou odměnu zaměstnancům příspěvkových organizací ve výši   
          1 500,-Kč na zaměstnance 
         Hlasování: Pro 1 (Jakub Čmiel) Proti 4

4. Rada obce ukládá:

22/80 – Příští jednání rady obce dne 18.12.2017 od 17 hod.




