
Z á p i s
z 88. jednání rady obce, konaného dne 20.03.2018

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

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

1. Rada obce bere na vědomí:

1/88 – Kontrolu úkolů a usnesení z 86. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – 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 splněn

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

            - bod 36/87 – Starostce obce uzavřít smlouvu na posouzení vlivu územního plánu obce 
               Krmelín na životní prostředí (SEA) se společností EKOTOXA s.r.o., se sídlem Brno 
               – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00, IČO 64608531 – úkol trvá

            - bod 37/87 - ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, ve věci vyřazení majetku z evidence 
               ZŠ T. G. Masaryka Krmelín postupovat dle pokynů metodika účetnictví pro obce 
               a příspěvkové organizace MS kraje – úkol splněn

2/88 – Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru dopravy a silničního 
            hospodářství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek o svolání místního šetření
           ve čtvrtek 22.03.2018 v 8:30 hodin ve věci odstranění nelegální stavby místní
            komunikace. č.j. 344/2018

3/88 – Informace Moravskoslezského kraje, náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil, MBA, 
           28. října 117, 702 18 Ostrava k individuální svozové dopravě č.j. 343/2018



4/88 – Znalecký posudek č. 3458-25/2018, Zhotovitel Vlastimil Rundt, Rudé armády č.p. 83, 
           739 21 Paskov, na pozemek parcely č. 615/12. č.j. 334/2018

5/88 - Znalecký posudek č. 3459-26/2018, Zhotovitel Vlastimil Rundt, Rudé armády č.p. 83, 
           739 21 Paskov na pozemek parcely č. 278/3. č.j. 335/2018

6/88 – Vyjádření firmy DAMTAX SOLUTION s.r.o., zastupující ŘSD ve věci kácení stromů 
             na silnici I/58 u hřbitova.

7/88 – Seznámení s projektem „Mapování infrastruktury a služeb venkova ČR“ Sdružením
             místních samospráv ČR, IČ 75130165, Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné. č.j. 338/2018

8/88 – Předání metodiky z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí, 
            28. října 117, 702 18 Ostrava – metodický dokument – „Stanovisko ve věci stanovení 
            platových tříd u sociálních pracovníků“. č.j. 336/2018

9/88 – Vyjádření společnosti IGEA s.r.o., IČ 46580514, Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava –
            Přívoz ve věci technických problémů stavební části objektu zjištěné v průběhu 
            provozu ČOV Krmelín.   č.j. 314/2018

2. Rada obce schvaluje:

10/88 – Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín
Český svaz chovatelů základní organizace Krmelín 50 000 Kč
KONDOR – skupina Stará Ves 10 000 Kč
Základní organizace Českého svazu včelařů z.s. Krmelín 12 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Krmelín             15 000 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 20 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Krmelín             30 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s. ZO Brušperk   3 000 Kč
David Ptáček – Brooklyn 10 000 Kč
U Davida Ptáčka – Brooklyn rada obce snížila dotaci na 10 000 Kč z požadovaných 
15 000 Kč, a to
z důvodu, že se jedná o soukromou, komerční akci.
Vyúčtování všech dotací nutno předložit do 31.10.2018 a případné navrácení 
nevyčerpaných
peněžních prostředků vrátit do 15.11.2018. 

11/88 – Výběr dodavatele na služby GDPR, a to nejvýhodnější nabídku společnosti Catania 
              Group s.r.o., za cenu analýza 5 000 Kč bez DPH a DPO 1 000 Kč bez DPH za měsíc.

12/88 – Záměr obce prodat pozemek parcely č. 615/12 a zveřejnit záměr obce prodat tento 
             pozemek

13/88 – Záměr obce prodat pozemek parcely č. 278/3 a zveřejnit záměr obce prodat tento
            pozemek

14/88 – Poskytování darů obyvatelům obce Krmelín v navrhované výši viz příloha.



15/88 – Žádost P a V Š o povolení připojení nemovitosti na místní komunikaci. č.j. 339/2018

16/88 – Žádost P a V Š o projednání smlouvy o právu umístit a provést stavbu vodovodní 
             a kanalizační přípojky v pozemku obce Krmelín. č.j. 341/2018

17/88 – Smlouvu o dílo s firmou Jan Slabý, IČ11540613, Bártková 996, 739 44 Brušperk
             na akci „Oprava chodníku na ulici Brušperská“.

18/88 – Žádost Technického Muzea Olomouc 1. ČSTOB o finanční podporu projektu 
             „Bojovou cestou 1. československé samostatné tankové brigády“ ve výši 5 000 Kč
            ve formě finančního daru a dále občerstvení ve výši do 5 000 Kč pro účastníky
            a ubytování pro účastníky v sokolovně zdarma. 

19/88 – Zadávací podmínky veřejné zakázky na akci „Biologicky rozložitelný odpad 
             na Frýdecko-Místecku“. č.j. 348/2018

20/88 – Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu, a to na „Zpracování projektové 
             dokumentace ke stavbě – Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“. č.j. 349/2018

21/88 – Uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě Krmelín DTS 6681 – Ondrák, 
             IE-12-8001700 mezi obcí Krmelín a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 Teplická 
             874/8, Děčín IV-Podmokly, 705 02 Děčín

3. Rada obce ukládá:

22/88 – Starostce obce zúčastnit se místního šetření ve čtvrtek 22.03.2018 v 8:30 hodin
             ve věci odstranění nelegální stavby místní komunikace; svolal Magistrát města 
             Frýdku-Místku. č.j.344/2018

23/88 – Starostce obce požádat TJ Sokol Krmelín o zajištění ubytování pro účastníky
            akce „Bojovou cestou 1. československé samostatné tankové brigády“ a zajistit 
             občerstvení.

24/88 – Příští jednání rady obce dne 09.04.2018.




