
Z á p i s
z 89. jednání rady obce, konaného dne 09.04.2018

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:

1/89 – Kontrolu úkolů a usnesení z 88. 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 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 splněn

– 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 – úkol splněn

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

2/89 – Informaci firmy eCENTRE, a.s., Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
           pobočka Nemocniční 987/12, 702 00 Praha 7 o nahrazení stávajícího dodavatele
          na dodávku zemního plynu. Původní dodavatel  společnost One Energy & One Mobile, 
           a.s. nahradila firma  MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ 28483006



3/89 – Oznámení SmVaK Ostrava a.s.IČ 45193665 se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské 
           Hory, 709 00 Ostrava o zahájení stavby „Krmelín, ul. Květná – stavební úpravy 
           vodovodu“ a vstupu na pozemek (č. j. 337/2018)

4/89 – Žádost DK ve věci odstranění odvodňovací roury na jejím pozemku par. č. 879  
           (č.j. 325/2018)

5/89 – Nabídka firmy Zdeněk Janout, kamenictví Krmelín na kamenické práce – obnova 
           písma  na památnících osvobození na ulici Vodárenské. (č.j. 380/2018)

6/89 – Protokol Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, 
           Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek o průběhu ústního jednání nařízeného 
           vyvlastňovacím úřadem v řízení o žádosti o vyvlastnění podané dne 15.12.2017
           (č.j. 420/2018)

7/89 – Výzva obci Krmelín od AG ke sdělení informace k parkování u jejích pozemků 
           (č.j. 399/2018)

8/89 – Žádost Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 
           28. října 117, 702 18 Ostrava o komplexní stanovisko k „Požadavku k odstranění 
           černé, nelegálně postavené stavby ze soukromého pozemku 562/11“ (č.j. 403/2018)

9/89 – Žádosti projektantky Miroslavy Mikulkové, V Kolonii 186, 739 34 Václavovice 
           k výstavbě veřejné účelové komunikace a kanalizace pro čtyři rodinné domy, 
           na pozemcích parc. Č. 165, 1274/1, 1295/1, 1295/5, 1295/3, 1295/4, 1295/6, v k.ú. 
           Krmelín (č.j. 389/2018, 388/2018)

10/89 – Prodejní nabídku firmy Neviol s.r.o., IČ 27777871, Svazarmovská 317, 
             738 01 Frýdek-Místek na server a UPS (č.j. 442/2018)

11/89 – Přehled dotačních možností od firmy Osigeno -veřejné zakázky a dotace s.r.o., 
             Dr. E Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk (č.j. 437/2018)

12/89 – Informaci firmy Omnis Olomouc, a.s., IČ 25844822, Horní lán 10a, 779 00 
             Olomouc o umístění reklamy na sloupy VO u příležitosti výstavy Stavíme – bydlíme, 
             která se koná ve dnech 25. – 27.5.2018 ve Frýdku-Místku (č.j. 440/2018)

13/89 – Žádost pana PK o zajištění úklidu zimního posypového materiálu v okolí 
             autobusových zastávek na Světlově a prostoru ostrůvků na Světlově a u hřbitova 
             (č.j. 430/2018)

14/89 – Rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí
            a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek o prodloužení platnosti povolení 
             k vypouštění odpadních vod do vod povrchových do 31.12.2018. (č.j. 410/2018)

15/89 – Závěrečný protokol Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky, regionální 
             pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, 
             Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava o výsledku kontroly plateb pojistného
            na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  
             (č.j. 383/2018)



16/89 – Informaci Moravskoslezského kraje, náměstka hejtmana kraje, 28. října 117,
            702 18 Ostrava o koncepci rodinné politiky. (č.j. 379/2018)

17/89 – Informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a 
             sportu, 28. října 117, 702 15 Ostrava náležející mateřským školám týkající 
             se elektronických zápisů do mateřských škol. (č.j. 378/2018)

18/89 – Pozvání Ministerstva vnitra České republiky na sérii krajských školení jejichž cílem 
              je zvýšit připravenost obcí na účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
             (GDPR). (385/2018)

19/89 - Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Biologicky rozložitelný odpad 
            ve Frýdecko – Místecku (č.j. 390/2018)

20/89 – Informace firmy Jiří Sklář – průmyslové čištění a regenerace nemovitostí – industrial 
             cleaning & renovation of real estates, Office – Svornosti 23, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
             o přehledu činností  a seznam používané techniky: Čištění strojního zařízení a výrobní 
             technologie, kanál. jímek, potrubních systémů, zásobníků a cisteren.  (447/2018)

21/89 – Usnesení Exekutorského úřadu Chomutov, Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, 
             IČ 66225108, Revoluční 48, 430 01 Chomutov k provedení exekuce proti povinnému
             : JM (369/2018) 

22/89 – Dopis předsedy Mgr. Františka Lukla, MPA ke vstupu obce Krmelín do Svazu měst
            a obcí České republiky (č.j. 404/2018)

23/89 – Informace firmy GasNet, s.r.o. o ukončení Smlouvy o zajištění služby distribuční 
             soustavy s naším stávajícím obchodníkem s plynem. (č.j. 448/2018)

24/89 - Cenovou nabídku Spolku Dobrá šance, Krestova 1409/2, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
             na pásový schodolez Sunwa SA-2 (zánovní) (č.j. 449/2018)

2. Rada obce schvaluje:

25/89 – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – NA ÚZEMNÍ PLÁN KRMELÍN uzavřenou mezi obcí 
             Krmelín a firmou Ing. arch. Pavel Klein – KT architelti IČ: 72385120, Kroftova 35, 
             616 00 Brno (č.j. 419/2018)

26/89 – Žádost PŠ v zastoupení Ing. Michal Talač / PROJEKT 315, IČ 00706221, Rovná 
             4/1356, 736 01 Havířov-  Město o vyjádření Obce Krmelín k novostavbě rodinného 
             domu pro účely stavebního řízení  (č.j. 351/2018)

27/89 – Žádost projektanta Ing. Aleše Mončka o písemné stanovisko na stavbu Krmelín 
             803/18, NNk IV-12-8014974 (č.j. 382/2018)

28/89 – Záměr obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
            a smlouvu o právu provést stavbu Krmelín 803/18, NNk IV-12-8014974/1. 
             (č.j. 382/2018)



29/89 – Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
              č. 2696/D/FM/2018 mezi Obcí Krmelín a Severomoravskými vodovody
             a kanalizacemi Ostrava a.s., IČ: 45193665, 28. října 235/169, 709 00 Ostrava –
              Mariánské Hory.  (č.j. 423/2018)

30/89 – Žádost RJ o povolení připojení sousední  nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu 
             (o úpravě takového připojení, nebo o jeho zrušení) k místní komunikaci. 
             (č.j. 346/2018)

31/89 – Žádost RJ o vyjádření Obecního úřadu Krmelín ke stavbě a dotčení inženýrských sítí 
             ve vlastnictví obce. (č.j. 347/2018)

32/89 – Záměr obce Krmelín uzavřít s PŠ Smlouvu o právu umístit a provést stavbu 
             na pozemku parc. č. 325/1 v k.ú. Krmelín. (č.j. 333/2018)

33/89 – Dar významnému krmelínskému občanu  k příležitosti 70. výročí  narození
             do výše 1 700,-Kč včetně kytice a blahopřání.

34/89 – Žádost PŠ  o povolení připojení nemovitosti na místní komunikaci ul. Za Křížem 
             parc. č. 325/1 v k.ú. Krmelín.

35/89 – Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 5.1.2017 mezi obcí 
             Krmelín a firmou TIZZI, spol. s.r.o.  IČ: 63488621, Bílanská 1861/81, 767 01 
             Kroměříž.  (č.j. 444/2018)

36/89 - Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace ke stavbě – Školní hřiště 
             pro ZŠ T.G. Masaryka Krmelín – PITTER DESIGN, s.r.o. IČ 25275291, 
             Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice – Bílé předměstí. (č.j. 452/2018)

             PITTER DESIGN, s.r.o. Schulhofffova 1632, Pardubice 530 03, IČ 25275291 
            89,464 bodů
             FAKO spol. s.r.o., Kojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ 18188711   
             86,668 bodů
             Sokoban studio s.r.o., Šimáčková 908/17, 170 00 Praha 7, IČ 05393264 
             43,304 bodů

37/89 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
             evidenční číslo 04490/2016/RRC ze dne 9.9.2016 (č.j. 451/2018)

38/89 - Rozpočtové opatření č. 3/2018 viz. příloha

39/89 – Žádost Sboru dobrovolných hasičů Krmelín o schválení jízd mladým hasičům 
             vozidlem Mercedes Spirter na sportovní a kulturní akce. (424/2018)

40/89 – Záměr obce pronajmout volné nebytové prostory v 1. patře ve Zdravotním středisku
            (2 místnosti), Zdravotní 214, 739 24 Krmelín – pouze za účelem poskytování 
             lékařských služeb a podobně.



41/89 – Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 338/2007 mezi
            Obcí Krmelín a Radkem Neuhyblem, IČ: 70005613, Volgogradská 2402/115. 
             (č.j. 431/2018)

42/89 - Svoz velkoobjemového odpadu dne 06.04.2018 – odvezeno 12ks kontejnerů, z toho
            7 ks dle smlouvy s firmou OZO Ostrava, 5 ks navíc na objednávku – dohoda o provedení 
            Práce od 23.03.2018 do 27.03.2018 s p. Tomášem Valou nar. 07.01.1984, bytem 
            Světlovská 362, Krmelín na práce spojené se sběrem velkoobjemového odpadu, odměna
            ve výši 3 000,-Kč

43/89 - Záměr obce pronajmout volné nebytové prostory v přízemí ve Zdravotním středisku 
             (1 místnost), Zdravotní 214, 739 24 Krmelín – pouze za účelem poskytování 
             lékařských služeb a podobně.

44/89 - Záměr obce pronajmout volné nebytové prostory v 1. patře ve Zdravotním středisku 
             (prostory s vybavením pro zubní laboratoř), Zdravotní 214, 739 24 Krmelín – pouze 
              za účelem poskytování lékařských služeb a podobně.

45/89 – Pohoštění žáků ZŠ T.G. Masaryka Krmelín účinkujících na akcích slavnostního vítání 
             občánků ve výši 25,-Kč/ 1 žák.

46/89 – Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské 
              školy Krmelín, příspěvková organizace, 739 24 Kostelní 70, Krmelín viz. příloha

47/89 - Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Základní 
             školy T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, 739 24 Školní 177, Krmelín 
             viz. příloha

3. Rada obce ukládá:

48/89 – Vyplnění tabulky Státnímu pozemkovému úřadu, IČ: 01312774Husinecká 1024/11a, 
             130 00 Praha 3 - Žižkov – kontrola využití bezúplatně převedených pozemků 
              (č.j. 350/2018)

49/89 - Podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo – NA ÚZEMNÍ PLÁN KRMELÍN uzavřenou 
             mezi obcí Krmelín a firmou Ing. arch. Pavel Klein – KT architekti IČ: 72385120, 
             Kroftova 35, 616 00 Brno (č.j. 419/2018)

50/89 – Příští jednání rady obce dne 18.04.2018.




