
Z á p i s
z 90. jednání rady obce, konaného dne 18.04.2018

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

Omluveni: Ing. Petr Jakubek

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný s projednávanými 
body.
Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/90 – Kontrolu úkolů a usnesení z 89. 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 48/89 - Vyplnění tabulky Státnímu pozemkovému úřadu, IČ: 01312774, 
                Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov – kontrola využití bezúplatně převedených 
                pozemků (č.j. 350/2018) – úkol splněn

              - bod 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) – úkol splněn

2/90 – Oznámení Městského úřadu Brušperk, IČ 00296538, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk o pokračování
          územního řízení „Krmelín u Paleska, přeložka VNv do VNk“ na pozemcích 1214, 1207, 1201
           a 1191 v k.ú. Krmelín (480/2018)

3/90 – Informace Státní veterinární správy, IČ 00018562, Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 o výskytu
         Newcastleské choroby na území České republiky (477/2018)

4/90 - Hodnocení zásahu ořezů stromů u kostela a návrh následných opatření arboristou Ing. Markem
         Gasiorem IČ 04887701 (474/2018) - zaslat farnosti.

5/90 – Nabídku Společnosti innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 
           Praha 10 - Strašnice na dodávku zemního plynu. (486/2018)

5/90 - Nabídku Společnosti innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 
           Praha 10 - Strašnice na dodávku elektrické energie (485/2018)



6/90 - Nabídky na server a UPS pro Obecní úřad v Krmelíně
          
         Neviol s.r.o. IČ 27777871, 739 24 Stará Ves nad Ondřejnicí 662                    101 142,-Kč (442/2018)
           SlajlT – Hello Word, s.r.o., IČ 05241901, Záhumenní 557, 739 24 Krmelín   104 600,-Kč (450/2018)
           IMITS–ICT, IČ2881012, 73953 Hnojník 408                                               114 405,50Kč (461/2018)                                                       

7/90 - Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné, stočné a dosažené 
           skutečnosti

8/90 - Cenovou nabídku TŠ na grafickou úpravu Krmelínského zpravodaje pro sazbu pro tiskárnu.
          (459/2018)

9/90 – Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o Výkonu technického dozoru stavebníka
           nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu (458/2018)

10/90 – Žádost předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františka Lukla, MPA, 5. května 1640/65, 140 00
             Praha 4 o zaslání podkladů pro připravovanou knihu Česko, země hojnosti tradic, zážitků
             a příležitosti (469/2018) - rada souhlasí se zasláním informací obci, souhlasí s objednáním
           10 kusů knihy.

11/90 – Cenovou nabídku firmy Skanska a.s. na opravu ulice Na Mečník – předložit zastupitelstvu obce
             (481/2018)

12/90 – Žádost o vyjádření firmy SEKNE spol. s.r.o. IČ 62363701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc
           k objízdné trase při uzavírce levého jízdního pásu (směr Příbor) sil. I/48 v km 37,500 – 37,300
             a úplné uzavírce nájezdové rampy na sil. I/48 ve směru od Fryčovic na Příbor. (478/2018)

13/90 - Upozornění pana R na nezákonné jednání MCh (č.j. 479/2018)

14/90 - Informace starostky obce o schůzce konané dne 17. 4. 2018 - projednání problematiky "Chodník
             Paskovská" - občané z ulice Paskovská a projektant chodníku.

2. Rada obce schvaluje:

15/90 - Registraci do systému elektronických dražeb na adrese drazby.exekucecv.cz za účelem účasti obce
           Krmelín na dražbě spoluvlastnického podílu ¼ nemovitých věcí, pozemků 302/26, 325/6, 328/45, 
            328/50 a 422/6 v k. ú. Krmelín. Za účelem schválení koupě podílů na předmětných nemovitostech
           a dražebních limitů ukládá svolat zastupitelstvo obce na 3.5.2018.

16/90 - Oznámení o výběru dodavatelé na dodávku kompostérů – nejvhodnější nabídka SDO Technika
             s.r.o., IČ 29446619, Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína

17/90 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 
             04490/2016/RRC ze dne 9.9.2016 o prodloužení doby realizace projektu „Chodník podél ulice 
             Paskovská v obci Krmelín“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové 
             dokumentace 2016“.

18/90 - Objednávku u firmy Kopečný K+K, s.r.o. IČ 26847647, Antošovicka, lokalita dolu Koblov, 
             711 00 Ostrava-Koblov na výrobu a montáž dopravního značení dle cenové nabídky. (473/2018)



19/90 - Smlouvu obce Krmelín s firmou MND a.s., IČ 28483006, Úprková 807/6, 695 01 Hodonín 
            o sdružených službách dodávky plynu (č.j.470/2018)

20/90 - Výběr nejvhodnější nabídky serveru a UPS od firmy Neviol s.r.o. IČ 27777871, 739 24 Stará
             Ves nad Ondřejnicí 662      101 142,-Kč (442/2018)

21/90 - Darovací smlouvu s Asociace TOM ČR 5000 Kč

22/90 - Rozpočtové opatření č. 4 viz. příloha

23/90- Rada obce schvaluje doplnit do rozpočtu dle Krizového zákona č.240/2000Sb., novela č. 118/2011
           Sb. § 25 paragraf č. 5212 - Ochrana obyvatelstva částku Kč 10 000,- (povinná rezerva na činnosti 
           orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany). Viz Rozpočtové opatření č. 4 - 18.4.2018 

3. Rada obce ukládá:

24/90 – Jednat s tiskárnou Kleinwächter, Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek o změně smlouvy –
             ukončení grafického zpracování Krmelínského zpravodaje

25/90 – Příští jednání rady obce dne 23.04.2018




