
Z á p i s
z 83. jednání rady obce, konaného dne 08.01.2018

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

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

1. Rada obce bere na vědomí:

1/82 – Kontrolu úkolů a usnesení ze 82. 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 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, termín jaro 2018

       
            - 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 34/81 – Zajistit vyhotovení ocenění pozemku parcela č. 278/3 v k. ú. Krmelín. Odprodej 
      pozemku za cenu obvyklou  - úkol trvá

      bod - 35/81 – Požádat spolky zapsané do plánu rozvoje o informace: 
Počet členů (z toho členů do 18 let)
Příjmy za rok 2017 v detailním rozčlenění
Výdaje za rok 2017 v detailním rozčlenění
- splněno

  
2/82 -  Názor pana JT na uskutečnění výběrového řízení na ředitele školy.

3/82 – Výzvu Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy
          dopravy a pozemních komunikací, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek k odstranění nedostatků 
          žádosti ze dne 19.05.2017, Chodník ulice Proskovická, Krmelín (č.j. 41/2018)

4/82 – Usnesení Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy 
           dopravy a pozemních komunikací, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek o přerušení stavebního 
           řízení ze dne 19.05.2017 Chodník ulice Proskovická, Krmelín (č.j. 40/2018)

5/82 – Žádost firmy  Aqualia infraestucturas inženýring, s.r.o., IČO: 64608042, Slavíkovců 571/21, 
           709 00 Ostrava – Mariánské Hory o zpracování poskytnutí statistiky meziročního srovnání 
            sledovaných veličin odebíraných vzorků z informačních výpisů hodnot vzorků, odebíraných 
            z 8 výpustí obce Krmelín na základ povolení MMFM  k vypouštění odpadních vod do vod 
            povrchových, přibližně od roku 2013-2014 dosud. (č.j. 43/2018)



6/82 – Informace firmy Elektrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 o provedené kontrole na sběrném 
           dvoře/místě, dne 01.12.2017 externím poradcem (č,j, 35/2018) 

7/82 - Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra –
          K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromaždování sběru, přepravy, třídění, 
          využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (č.j. 37/2018)

8/82 – Seznam chybějících náležitosti k rekonstrukci propustku poskytnutý Stavebním úřadem Brušperk, 
           K Náměstí 22, 739 44 Brušperk  (č.j. 38/2018)

9/82 –Informace Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 
          1148, 738 22 Frýdek-Místek o zahájení vyvlastňovacího řízení na žádost firmy Kelabit s.r.o.,
          IČO 29241979, se sídlem Na Mlýnici 362/13, Přívoz, 702 00 Ostrava pod. SP.ZN.:MMFM 
          S 155/2018/OÚRaSŘ/Sně (č.j. 13/2018)  -  členové rady nesouhlasí s uvedeným postupem
          firmy Kelabit

10/82 – Nabídka firmy Dotace snadno a rychle na rekuperaci do školy a školky, (č.j. 33/2018)

11/82 – Upozornění pana ZH na protiprávní jednání Urbanistické společnosti (č.j. 34/2018)

12/82 – Cenovou nabídku firmy Gordic spol. s.r.o., pobočka Ostrava, 28. října 121a, 702 00 Ostrava
             na komplexní analýzu úřadu v souladu s nařízením GDPR a rovněž nabídku na možnost 
             poskytování služby pověřence (DPO)  (č.j. 23/2018)

13/82 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín. Žadatel Podané ruce – osobní asistence, 
             Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek (č.j. 1168/2017)

14/82 – Informaci Moravskoslezského kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava o vyhlášení 
             Krajského kola 20. ročníku soutěže Zlatý erb 2018  – podpoření modernizace místních samospráv 
             prostřednictvím rozvoje informačních služeb (č.j. 44/2018)

15/82 – Informaci Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odboru výkonu státní 
             správy IX, pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava k záměru Posuzování vlivu záměru „Pokračování 
             hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov, v období 2011 – 2020“; změna záměru – ukončení
             hornické činnosti na životní prostředí podle zákona číslo 100/2001  Sb. ve znění pozdějších 
             předpisů (č.j. 47/2018)

16/82 – Žádost o vyjádření a souhlas firmy Civil projects s.r.o., Malý Koloredov 2377, 738 01 
             Frýdek –Místek zastupující firmu Megasun Property s.r.o. - Projekt nové úrovňové stykové 
             křižovatky na silnici 1/58 v Krmelíně. (č.j. 6/2018) v této věci platí usnesení ZO 4a) 
             ze dne 25.04.2017

17/82 - Rezignaci Ing. Yvety Kovalčíková,  na předsedkyní redakční rady

2. Rada obce schvaluje:

18/82 –Odvolání proti usnesení o zastavení stavebního řízení Chodník ulice Proskovická, Krmelín 

19/82 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Krmelín a RK IK. Cena věcného 
břemene 500 Kč s DPH. (č.j. 982/2017)

20/82 – Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, JŠ. Cena věcného břemene 500 Kč s DPH. (č.j. 
1091/2017)

21/82 - Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Krmelín a ČEZ Distribuce. Cena 2420 Kč s DPH 



22/82 – Cenovou nabídku MgA. Tamary Staňkové na architektonickou studii hasičského hřiště na Světlově.   
             Cena 9 000 Kč bez DPH, (č.j. 42/2018)

23/82 – Cenovou nabídku MgA. Tamary Staňkové na architektonickou studii předprostoru obecního úřadu. 
             Cena 20 000 Kč bez DPH, (č.j. 42/2018)

24/82 – Dodatek ke Smlouvě významného zákazníka uzavřený s firmou T-Mobile Czech Republic, a.s.,  
             Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4  a obcí Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín (č.j. 36/2018)

25/82 - Darování 10ks kalendářů obce Krmelín spolku TJ Sokol Krmelín jako odměnu na tenisový turnaj

26/82 – Pořízení platební karty k účtu v Poštovní spořitelně

27/82 – Předsedkyni redakční rady JK

28/82– Posunutí výplatního termínu na 10. den v měsíci pro zaměstnance a zastupitele obce
             Krmelín

29/82 – Novou  otevírací dobu OÚ pro styk s občany viz. příloha

3. Rada obce ukládá:

30/82 - Reklamovat počítačový monitor Philips zakoupený u firmy Alza.cz, Novinářská 3178/6a, Ostrava

31/82 – Příští jednání rady obce dne 22.01.2018 od 17 hod.




