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Zá p i s
z 95. jednání rady obce, konaného dne 18.06.2018

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:

1/95 – Kontrolu úkolů a usnesení z 94. 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 – objednáno, termín

realizace posunut na podzim 2018 z důvodu nedostatku požadovaných stromů na trhu

            - 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. 1002/2017) – úkol trvá

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

             - bod 39/93 – Ředitelům ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 

                739 24 Krmelín, a MŠ Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín 

                zřízených obcí Krmelín, poskytnout veškeré listiny spojené s výkonem funkce ředitele

               a ředitelky – úkol trvá

            - bod 40/93 – Zpracovat zjednodušenou zadávací dokumentaci pro opravu silnice Na Mečník.

               – úkol trvá      

            

            - bod 35/94 - Prověřit možnost vybudovat retardéry u ZŠ – úkol splněn

            - bod 36/94 - Reklamovat odstranění závad schodiště u OÚ – úkol splněn

            - bod 37/94 - Do příštího zasedání rady obce navrhnout členy pracovní skupiny pro školství

            - bod 38/94 – V termínu do 30. 6 2018 příspěvková organizace ZŠ T. G. M. Krmelín provede 

              nápravná opatření uvedená v Protokolu č. NVK/2018/1/Krmelín o provedení následné 

              veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka, 

              Krmelín, příspěvková organizace, bod 1–3 včetně doporučení a podá písemnou zprávu 

              zřizovateli nejpozději do 15. 7. 2018

             - bod 39/94 – Účetní obce Krmelín opravu poskytnutého neinvestičního příspěvku 10/2017 

               ZŠ T. G. M. Krmelín, p.o.  401/572 ve výši 93. 775 Kč v termínu do 30. 6. 2018
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2/95 – Cenovou nabídku Firmy Kopečný K+K, IČ 26847647, Antošovická, lokalita dolu Koblov, 

             711 00 Ostrava-Koblov na 2 zpomalovací prahy délky 50 cm a výšky 5 cm u ZŠ Krmelín 

             (764/2018)

3/95 – Informaci od firmy LICIT by eCENTRE pro klienty One Energy & One Mobile a.s. k ukončení 

            činnosti dodavatele One Energy & One Mobile a.s.

4/95 - Oznámení Obecního úřadu Hukvaldy o zahájení řízení ve věci povolení úplné uzavírky 

            místní komunikace dle §24 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

            (754/2018)

5/95 – Prezentaci J & T BANK, a.s., Nádražní 305/5, 702 00 Ostrava aktivní správy portfolia –

            představení banky a její filozofie na poli individuální správy majetku (749/2018)

6/95 – Žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 

            28. října 117, 702 18 Ostrava o vyplnění a odeslání tabulky do 25. června 2018 k Posouzení 

            ekonomického zajištění dopravní obslužnosti (721/2018).  (vykoná Mgr. Čmiel)

7/95 – Sdělení Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., IČ 60798891, Česká 320, 

             742 21 Kopřivnice o poskytování odlehčovací služby  (610/2018)

8/95 – Žádost o zlepšení dopravní obslužnosti v obci Krmelín (728/2018)

9/95 – Cenovou nabídku firmy Zahrady Ostrava na založení záhonu před obchodem Hruška ve výši

           19 462 Kč (686/2018)

10/95 – Vyhodnocení firmy AXIOM enginering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice o možnosti 

              čerpání dotace na výsadbu zeleně a studie obnovy veřejné zeleně (719/2018)

11/95 – Rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 

              Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, že se na části pozemku parc. č. 29 a části pozemku

              parc. č. 30/1 k.ú. Krmelín nenachází pozemní komunikace (715/2018)

12/95 – Oznámení Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, 

               Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení 

               podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 

               k provedení stavby vodního díla Krmelín, ul. Proskovická – rekonstrukce vodovodu 

               (714/2018)

13/95 – Žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 

               28. října 117, 702 18 Ostrava o vyplnění dotazníku k aktuální situace v zásobování obyvatel 

               pitnou vodou (704/2018)

14/95 – Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí

              a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava k udělení souhlasu firmě LINEL s.r.o., IČO: 476 

              78 381, se sídlem Krmelínská 268, 724 00 Ostrava – Nová Bělá k provozování zařízení 

              ke sběru, nebo výkupu a využívání odpadů (703/2018)
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15/95 – Informace Ing. arch. Pavla Kleina k Územnímu plánu obce Krmelín.

16/95 – Informace Československé obchodní banky, a.s., FIB Frýdek-Místek – T.G. Masaryka, 

               Tř. T.G. Masaryka 492, 738 01 Frýdek-Místek k indikativnímu propočtu úroků 

               za předpokladu, že koncem roku bude provedena mimořádná splátka úvěru v takové výši, 

               aby zůstatek k 12/2018 činil 7 008 000,-Kč

2. Rada obce schvaluje:

17/95 – Platový výměr ředitele ZŠ TGM Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 739 24 Krmelín 

18/95 – Platový výměr ředitelky MŠ Krmelín, příspěvková organizace Kostelní 70, 739 24 Krmelín

19/95 – Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Česká republika – Hasičský záchranný sbor 

               Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh a Obcí 

               Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24 Krmelín (750/2018)

20/95 – Žádost ředitele Základní školy, příspěvková organizace, IČ 70992941, Školní 170, 

              739 24 Krmelín o poskytnutí finančního příspěvku na výměnu osvětlení učeben ZŠ 

              (711/2018)

21/95 – Fakturu za provedení drobných oprav – oprava obruby KS3 ul. Brušperská, dodávka poklopu 

              zastávka BUS Krmelín U lesa, oprava uliční vpusti ul. Brušperská – pekárna, oprava zpevnění 

              koryta – Machůvka u mostu, oprava palisád ul. Brušperská v celkové výši 42 187 Kč včetně 

              DPH

22/95 – Cenovou nabídku Jaromíra Nováčka, V Úvoze 19/280, 724 00 Ostrava – Proskovice na

montáž regulace ústředního topení v budově obecního úřadu ve výši 52 906,10 Kč včetně

DPH (727/2018)

23/95 – Proplacení občerstvení na setkání zaměstnanců obcí SMOPO v září 2018

24/95 – Souhlasné vyjádření do případného dotačního řízení na akce „Zázemí pro výuku

               a volnočasové aktivity žáků na pozemku školy“ (vybudování nové učebny školní družiny 

               a altánu pro výuku výchovných předmětů), „Půdní vestavba“ (vybudování 3 učeben 

               v prostorách půdy a osobního výtahu u budovy ZŠ) (751/2018)

25/95 – Dodatek č. 2 Smlouva o dílo mezi obcí Krmelín, IČ 00296848, Kostelní 70, 739 24  Krmelín

               a firmou Jan Slabý, IČ 11540613, Bártková 966, 739 44 Brušperk na akci „Oprava chodníku 

               na ulici Brušperská“. (č.j. 794/2018)

3. Rada obce ukládá:

26/95 – Vyhlásit soutěž na výběr zpracovatele Plánu obnovy vodovodní kanalizační sítě ve vlastnictví 

              obce Krmelín
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4. Rada obce odvolává:

27/95 –2 členy ze stavební komise z důvodu více než

půlroční neúčasti na zasedání stavební komise. 

              pro: Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter, Lenka Zborovská, 

              zdržel se: Ing. Petr Jakubek, Ing. Yveta Kovalčíková




