
Z á p i s
z 86. jednání rady obce, konaného dne 19.02.2018

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:

1/86 – Kontrolu úkolů a usnesení z 85. 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
             – rada obce schvaluje ukončení úkolu

- 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 československou husitskou v záležitosti údržby jejích nemovitosti 
v obci Krmelín – úkol splněn

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

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

           - bod 30/85 – Svolat zastupitelstvo obce na 01.03.2018 – úkol splněn

           - bod 32/85 – Uveřejnit výběrové řízení na opravu chodníku Brušperská – úkol splněn

       
2/86 – Žádost pana Vítězslava Dernického, IČ 44746156, Mitrovická 339, 724 00 Ostrava – Nová Bělá 
           o odkoupení části pozemku parc. Č. 651/11 v k. ú. Krmelín za účelem rozšíření márnice na hřbitově
           v Krmelíně.  (252/2018)

3/86 – Usnesení Obecního úřadu Krmelín, o ustanovení Obce Krmelín účastníkem řízení ve věci řízení 
           o povolení kácení dřevin na pozemku parc. č. 1226 v majetku ŘSD (248/2018)

4/86 – Záznam Českého statistického úřadu o využívání údajů v registru osob (244/2018)

5/86 – Sdělení k dotazu na pozemky v k. ú. Krmelín 



6/86 – Žádost obce Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24 Krmelín o stanovisko Správy silnic
           Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírová 2287, 738 33 Frýdek-Místek 
           k opravě chodníku na ul. Brušperská č. p. 1051 a souhlas se zvláštním užíváním komunikace v
          době opravy. (232/2018)

7/86 – Cenovou nabídku firmy Safe trees, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice na hodnocení provozní 
            bezpečnosti stromů (230/2018)

8/86 – Žádost zaměstnanců školy o nevyhlášení konkurzu na ředitele školy v Základní škole T.G. Masaryka 
           Krmelín (236/2018)

9/86 – Pozvánku firmy Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, Česná louka 3235, 702 00 Ostrava –
           Moravská Ostrava na konferenci CITT SLOW 2018 (229/2018)

10/86 – Žádost pana RNDr. David W Novák, Ph.D., apoštol muzea vidlí, MAS Pobeskydí, z. s.,
             739 53 Třanovice č.p. 1 o spolupráci na přípravě projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek II“.  
             (218/2018)

11/86 – Dohodu mezi obcí Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24 Krmelín a Správou silnic   
             Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprková 1, 723 02 Ostrava
             o budoucí realizaci stavby „Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841“  

12/86 – Otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst České republiky PPK, POSTE 
             RESTANTE, pošta Tábor 2, 390 02 Tábor k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí 
             z vlastního rozpočtu (226/2018)

13/86 – Oznámení Povodí Odry státní podnik, IČ 70890021Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská 
             Ostrava o prohlídkách vodních toků, které budou probíhat v období od 9. do 14. týdne roku 2018
             (233/2018)

14/86 – Stanovisko Magistrátu města Frýdek-Místek, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční 
             1148, 738 22 Frýdek-Místek k postoupení podnětu fyzické osoby AG „Podnět k zahájení řízení 
             o odstranění stavby – Místní komunikace v části obce Krmelín – Světlov katastrální území 
             Krmelín“ (246/2018)

2. Rada obce schvaluje:

15/86 – Záměr o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 
             mezi Obcí Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24 Krmelín a firmou ČEZ Distribuce, a. s., 
             IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, „Krmelín, SSMSK 
             přeložka NN“ číslo IZ-12-8000769/02-.   (250/2018)

16/86 – Záměr o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IP-12-8021958, zemní el. 
             kabelová přípojka NN mezi Obcí Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24 Krmelín a firmou 
             ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
              (253/2018)

17/86 – Poptávku na projektanta na posouzení vlivu připravovaného Územního plánu obce Krmelín
             na životní prostředí (SEA)

18/86 – Vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola
             Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín

19/86 – Obecné nákupní podmínky obce Krmelín viz. příloha od 01.03.2018

20/86 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML-M-0001/2018 uzavřené mezi obcí Krmelín, IČ 00296848,



Kostelní 70, 739 24 Krmelín a MDP GEO, s.r.o., IČ 25588303 sídlem Masarykova 202, Luhačovice 
763 26

3. Rada obce ukládá:

21/86 – Předložit ke konzultaci Zastupitelstvu obce Krmelín otázku konkurzu na ředitele ZŠ T. G. Masaryka 
             Krmelín

22/86 –Příští jednání rady obce dne 05.03.2018 od 17 hod.




