
Zá p i s
z 92. jednání rady obce, konaného dne 07.05.2018

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

Omluven: 

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program jetotožný s 

projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/92– Kontrolu úkolů a usnesení z 91. 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 20/91 – Objednat Ořez stromu Olympijský javor v obci Krmelín u Ing. Marka Gasiora, 

              IČ 04887701 (č.j. 493/2018) - úkol trvá

2/92 –oznámení Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, Odbor podpory korporátního řízení

            a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava o realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření 

            obce Krmelín za rok 2017(558/2018)

3/92 - žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor právní a organizační, 28. října 117, 

            702 18 Ostrava o zaslání všech podkladů ve věci stížnosti AG (567/2018)

4/92 - souhlas státního fondu dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

           s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení akce „Krmelín –

           bezbariérový chodník“     (570/2018)

5/92 - usnesení Exekutorského úřadu Chomutov, Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, IČ 66225108, 

            Revoluční 48, 430 01 Chomutov k nekonání se elektronického jednání nařízeného na den 

            10.05.2018 proti JM   (568/2018)

6/92 – žádost Statutárního města Frýdku-Místku, magistrát města Frýdku-Místku, Odbor vnitřních 

             věcí, Radniční 1148, 738 22 Frýdek -Místek o sdělení počtu členů zastupitelstva na volební 

             období 2018-2022 (569/2018) – předložit zastupitelstvu obce



7/92 - průběžnou provozní monitorovací zprávu zaslanou státním fondem životního prostředí ČR,

            Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 k akci „Hasičská zbrojnice v Krmelíně – rekonstrukce 

            fasády, oken a vstupu  (542/2018)

8/92 - průběžnou provozní monitorovací zprávu zaslanou státním fondem životního prostředí ČR,

            Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 k akci „Zdravotní středisko Krmelín – rekonstrukce 

            fasády, oken a vstupu   (541/2018)

9/92 - výpověď z pracovního poměru JS  k 30.6.2018    (536/2018)

10/92 – informaci Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 k registraci

               akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Modernizace zdroje vytápění ve zdravotním

               středisku obce Krmelín“  (528/2018)

11/92 - informaci Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 k registraci 

               akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Modernizace zdroje vytápění v z základní 

               škole obce Krmelín“   (529/2018)

12/92 – veřejnou vyhlášku zaslanou Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Na jízdárně 3162/3,

              709 00 Moravská Ostrava a Přívoz ke zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných 

               seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2018 (526/2018)

13/92 - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017

              a dosažené skutečnosti v témže roce od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava 

               a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava   (521/2018)

14/92 – územní rozhodnutí o umístění stavby “Krmelín ul. Proskovická – rekonstrukce vodovodu“ 

               doručeno od Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk  

               (513/2018)

15/92 - žádost firmy SEKNE spol. s.r.o., IČ 62363701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc o vyjádření 

               k objízdné trase sil. II/486 přes Fryčovice, Brušperk do Krmelína, sil. I/58 do Příbora a zpět 

               z důvodu stavby „D48 – Rybí – MÚK Rychaltice“- obnova VDZ a oprava výtluků v úseku Příbor

               – Rychaltice (512/2018) rada obce nemá námitky

16/92 - zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí (504/2018)

17/92 – sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí, 28. října 117, 

               702 18 Ostrava k vyvěšení metodických dokumentu na portále kraje  (503/2018)

18/92 – pozvání Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, ředitele krajského úřadu, 28. října 117, 

               702 18 Ostrava na Metodický den v oblasti financí konaný dne 24.5.2018 od 9 hod. 

               v Multifunkčním sálu Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální na ulici Zelená 

              40A/2824, Ostrava    (514/2018) – přihlásit paní Naďu Šlachtovou

19/92 - nabídka firmy RD STYL a.s., Plánská 622/3, 155 00 Praha 5 na odkoupení pozemku

             p. č. 1157/1 pod komunikací – možnost odkoupení až po kolaudaci komunikace   (522/2018)



20/92 - žádost RH a PH o umístění dopravního značení „slepá ulice“ na části ulice Okrajní  (530/2018)

21/92 - žádost o podporu Stonožka-Ostrava

22/92 - žádost Linky bezpečí, z.s., IČ 61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 o podporu Linky bezpečí, 

              z.s. (572/2018)

23/92 - nabídka firmy MORAM CZ, s.r.o., divize INFRAWEED  - setu určeného k ekologické likvidaci 

              plevele (573/2018)

24/92 - nabídka firmy dům barev, IČ26052555, U Staré pošty 745, 738 01 Frýdek-Místek na 20% slevu 

              formou kuponu (555/2018)

25/92 - cenová nabídka firmy WEBER EU s.r.o., IČ 06268030, Bahno-Příkopy 394, 738 01 

              Frýdek-Místek na tlakové čištění, impregnaci, odstranění graffiti.  (560/2018)

2. Rada obce schvaluje:

26/92 - soutěžit cenu elektřiny a plynu u firmy eCentre (varianta 1). Ukládá starostce obce svolat 

              jednání s obchodním zástupcem firmy eCentre a zajistit, aby v aukci byla všechna odběrná 

              místa v majetku obce Krmelín a příspěvkových organizací. (561/2018)

27/92 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. PePo/1406/2016 s firmou Kleinwächter holding s.r.o. 

               (574/2018)

28/92 - kupní smlouvu s firmou SDO Technika s.r.o., IČ 29446619, Jaselská 451, 742 42 Šenov

             u Nového Jičína na nákup kompostérů    (579/2018)

29/92 - stažení odvolání proti rozhodnutí o zastavení stavebního řízení (chodník Proskovická)

30/92 - žádost Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, 

              T.G. Masaryka 453, 738 01 Frýdek-Místek o předání údajů z katastru nemovitostí vedených 

              v elektronické podobě (543/2018)

31/92 - rozpočtové opatření č. 5/2018 viz. příloha

32/92 – žádost IS o pronájem obecního nebytového prostoru v 1. patře ve Zdravotním středisku

              na adrese Zdravotní 214, 739 24 Krmelín za účelem provozování  zubní laboratoře  

               (566/2018)

33/92 - žádost LH o pronájem volných prostorů v 1. patře ve Zdravotním středisku na adrese

            Zdravotní 214, 739 24 Krmelín za účelem provozování  herničky a terapeutických 

             činností (2 místnosti) (544/2018)

34/92 – zrušení bodu č. 19/90 – uzavřít smlouvu mezi obcí Krmelín a firmou MND a.s., IČ 28483006, 

               Úprková 807/6, 695 01 Hodonín o sdružených službách dodávky plynu (č.j. 470/2018)



35/92 - cenovou nabídku TŠ na sazbu Krmelínského zpravodaje dle cenové nabídky. (459/2018)

36/92 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu Krmelín 803/18,

               Štefánik NNK IV-12-8014974/1 mezi obcí Krmelín a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín 

               IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 

37/92 – smlouvu o právu umístit a provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku Obce 

              Krmelín PŠ a VŠ

           

      

3. Rada obce ukládá:

38/92 – dojednat podmínky o nájmu obecních nebytových prostor ve Zdravotním středisku  

                na adrese Zdravotní 214, 739 24 Krmelín

39/92 - příští jednání rady obce dne 21.05.2018 




