
Z á p i s
z 85. jednání rady obce, konaného dne 05.02.2018

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

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

1. Rada obce bere na vědomí:

1/85 – Kontrolu úkolů a usnesení z 84. 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 21/84 – Oslovit církev čs. Husitskou v záležitosti údržby jejích nemovitosti v obci 
              Krmelín – úkol trvá

            - bod 22/84 – Urgovat fakturaci za právní služby od Mgr. Jiřího Kubaly  - úkol trvá

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

2/85– Informaci o konzultačním dni pro občany nabízený Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
          územní pracoviště ve Frýdku-Místku, který se bude konat 14.3.2018 od 12:00 do 17:00 hod
          na obecním úřadě v Krmelíně (223/2018)

3/85 – Informace pana Vítězslava Dernického, IČ 44746156, Mitrovická 339, 724 00 Ostrava – Nová Bělá
           o investičním záměru v obci Krmelín  

4/85 – Požadavek pana MK na navýšení odměny za spravování webových stránek

5/85 – Dopis Generálního ředitelství HZS ČR, Kloknerová 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 ke konání 
           monumentální hasičské hudební fontány (č.j. 211/2018)

6/85 – Informaci o projektu Slezské diakonie, Podpora pečujících osob v Pobeskydí, SEN centrum, 
           Třanovice 188, 739 53 Třanovice s názvem Podpora pečujících osob v Pobeskydí (č.j. 216/2018)  

7/85 – Nabídku Instalaterství Josef Navrátil, IČ 44933614, 739047 Kozlovice 329 pro úpravu sklepních 



           prostor budovy Obecního úřadu Krmelín – přístavba koupelna + WC

8/85 – Žádost firmy Mega-Sun Property, s.r.o., Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava – Stará Bělá o vyjádření 
           k projektové dokumentaci pro územní souhlas pro stavbu „Vodovodní přípojka pro průmyslové haly 
           Krmelín“, Mega-Sun Property, s.r.o. (č.j. 163/2018)

9/85 –Vyjádření firmy Ing. Tomáše Šuláka, IČ 11191709, Brušperská 591, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
          k odstranění závad - reklamaci prací okolí obecního úřadu Krmelín (č.j. 157/2018)

10/85 - Přerušení územního řízení do 30.06.2018, ve věci žadatele JL Výstavba veřejné účelové komunikace 
             a kanalizace pro čtyři rodinné domy  (č.j. 195/2018) 

11/85 – Nabídku firmy RSE Projekt s.r.o., IČ 29398266, Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice na studii 
             Bezpečnostní inspekce dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. na silnici I/46 v obci Krmelín (č.j. 161/2018)

12/85 – Veřejná vyhláška, stavební povolení – Okružní křižovatka na silnici II/468 a III/4841 v obci 
             Krmelín  (č.j. 167/2018)

13/85 – Rozhodnutí, veřejná vyhláška – stavební povolení Kanalizace Krmelín – II. Etapa  (č.j. 189/2018)

14/85 – Sdělení o vyvěšení metodických dokumentů: 
 Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních  službách

 Zápis z konzultačního dne ze dne 05.12.2017

15/85 – Oznámení nepřítomnosti Mgr. Dušana Ignačíka, MBA, ředitele školy, ve škole z důvodu studijního 
             volna ve dnech 5. – 9. 2. 2018 (č.j. 205/2018)

16/85 – Reakce Svazu měst a obcí ČR na dopis oborových svazů odpadového hospodářství

17/85 – Potvrzení o existenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací, 
             MŠ Krmelín (č.j. 191/2018) 

18/85 – Potvrzení o existenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací, 
             ZŠ Krmelín (č.j. 190/2018) 

19/85 – Informace Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, IČ 72496991, Zahradní 368/12, 701 10 
             Ostrava o možnosti poskytovat příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům u VPP 
             (č.j. 177/2018)  

20/85 – Informace firmy VSB diagnostika budov, Tomáš Zelenka, IČ 06574050 k termografickému měření 
              budov - (č.j. 182/2018)

21/85 – Informace společnosti LICIT by eCENTRE, a.s., IČ 27149862, Argentinská 286/38, Holešovice, 
             170 00 Praha 7 o možnosti zprostředkování nákupu energie přes e-aukci (č.j. 170/2018)

22/85 - Dopis Karla Ferschmanna, předsedy pracovní skupiny SMS ČR pro životní prostředí (č.j. 169/2018)

23/85 - Metodickou pomůcku zaslanou Ministerstvem vnitra ČR s názvem „Průvodce zákonem č. 250/2016 
            Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č.j. 168/2018)

24/85 – Žádost obce Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24 Krmelín k odstranění komunikační závady
            Správou silnic Moravskoslezského kraje (č.j. 203/2018)

25/85 – Pozvání Moravskoslezského kraje, náměstka hejtmana kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
            na pracovní setkání k individuální svozové dopravě konané dne 8.3.2018 od 10:00 hod. v aule 
             Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, ul.Zelená 2824/40A, 702 10 Ostrava –
             Mariánské Hory (č.j. 179/2018)

  



2. Rada obce schvaluje:

26/85 – Dodatek ke smlouvě o dílo s Ing. Edvinem Bartošem, IČ 12131385, Na Strání 410, 742 47 Hladké
             Životice na chodník podél silnice I/58 v k.ú. Krmelín a zároveň uplatnění sankce za nedodržení 
             termínu

27/85 – Zadání výběrového řízení na opravu chodníku Brušperská

28/85 – Smlouva s firmou GORDIC spol. s.r.o., informační systémy, Erbenova 4, 586 01 Jihlava
             na dodávku kopie programového produktu, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na 
             poskytovatele služeb k tomuto produktu – legalizace a vidimace (č.j. 173/2018)

29/85 – Smlouva s firmou GORDIC spol. s.r.o., informační systémy, Erbenova 4, 586 01 Jihlava
             na dodávku kopie programového produktu, převod práv k jeho užití na nabyvatele a na 
             poskytovatele služeb k tomuto produktu – správa hřbitova (č.j. 173/2018)

3. Rada obce ukládá:

30/85 - Svolat zastupitelstvo obce na 01.03.2018

31/85 –Příští jednání rady obce dne 19.02.2018 od 17 hod.

32/85 – Uveřejnit výběrové řízení na opravu chodníku Brušperská




