
Z á p i s
z 84. jednání rady obce, konaného dne 22.1.2018

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

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

1. Rada obce bere na vědomí:

1/84 – Kontrolu úkolů a usnesení z 83. 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 30/83 – Reklamovat počítačový monitor Philips zakoupený u firmy Alza.cz, Novinářská    
  3178/6a, Ostrava – úkol splněn

  
2/84 – Kumulativní rozpočet projektu Modernizace zdroje vytápění v základní škole Krmelín

3/84 – Cenovou nabídku firmy Klainwächter, Čapkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek na plnobarevné 
provedení Zpravodaje a další propagační předměty

4/84 – Informace o počtu obyvatel obce Krmelín k 1.1.2018 – 2 343 obyvatel, z toho 15 cizinců

5/84 – Žádost Spolku Luneta, IČ 67775745, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Pokud bude obci Krmelín zaslána bezplatně vlajka, rada 
obce souhlasí (Proti: Ing. Petr Jakubek, Zdržela se: Ing. Yveta Kovalčíková, Pro: Mgr. Jakub Čmiel, 
Lenka Zborovská, Evžen Peter)

6/84 – Usnesení o přerušení řízení do 31.5.2018 o vydání územního rozhodnutí přeložka Krmelín u 
„Paleska, VNv do VNk“

7/84 – Informace Mgr. Dušana Ignačíka,MBA, o ukončení smlouvy s firmou Zahrady R+R, čerpání
prostředků na plavání, rekonstrukci osvětlení v ZŠ, spolupráci na oslavách 100 let republiky

8/84 – Žádost obce společnosti SmVaK o nápravu kanalizačních vpustí na ul. Plk. Vávry

9/84 – Celkový přehled nehod v silničním provozu na území obce Krmelín



10/84 – Posuzování vlivů záměrů „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011-
             2020; změna záměru – ukončení hornické činnosti“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
             Sb. Ve znění pozdějších předpisů

11/84 – Nabídka Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému

12/84 – Žádost PK o sdělení k prošetření utajeného vyvedení finančních prostředků bývalého 
             starosty obce z obecního rozpočtu (91/2018)

13/84 – Stížnost JG o prověření připojení na veřejnou kanalizaci a sdělení řešení (85/2018) 
             
14/84 – Žádost o vyjádření k vlastnictví příjezdové cesty (90/2018)

15/84 – Žádost o souhlasné stanovisko s dělením a prodejem pozemku. Žádost předat stavební komisi 
             (86/2018)

16/84 – Stížnost PM na nekvalitní práci při stavbě kanalizace (70/2018) Provést místní 
             šetření a pověřit stavební komisi řešením

2. Rada obce schvaluje:

17/84 – rozpočtové opatření č. 1/2018 viz. příloha

18/84 – kladení kytice u pomníku padlým  dne 28.1.2018 ve 14 hodin 

19/84 – Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ distribuce Ondrák (č.j. 77/2018)

20/84 – Prodloužení smlouvy s firmou T-Mobile (72/2018)

3. Rada obce ukládá:

21/84 – Oslovit církev čs. Husitskou v záležitosti údržby jejích nemovitosti v obci Krmelín

22/84 – Urgovat fakturaci za právní služby od Mgr. Jiřího Kubaly

23/84 – Vypsat výběrové řízení na poskytování služeb při tvorbě technického zadání zadávacích
dokumentací na stavební akce

24/81 – Příští jednání rady obce dne 05.02.2018 od 17 hod.




