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Zá p i s
z 96. jednání rady obce, konaného dne 09.07.2018

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

Omluven: Evžen Peter

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný s 

projednávanými body. Schváleno: 4 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/96 – Kontrolu úkolů a usnesení z 95. 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 podzim 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. 1002/2017) – 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 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 – úkol trvá

             - 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 – splněno

            - bod 26/95 – Vyhlásit soutěž na výběr zpracovatele Plánu obnovy vodovodní kanalizační sítě 

              ve vlastnictví obce Krmelín – úkol trvá
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2/96 – Přílohu zápisu : Seznam projektů doporučených k financování z OP ŽP – II. Etapa kanalizace 

             Krmelín je doporučena (856/2018)

3/96 - Požadavek HP na vyřešení přístupu k obchodům na Světlově (829/2018)

4/96 – Informaci vedoucího provozu vodovodních sítí  SmVaK oblast Frýdecko-Místecko

             Ing. Vladimíra Kundráta k odběrům pitné vody a vystavení objednávky na odběry vody 

             z hydrantu v roce 2018 (851/2018)

5/96 – Informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 

             28. října 117, 702 18 Ostrava o ukončení výběrového řízení „Zajištění dopravní obslužnosti 

              v Moravskoslezském kraji v oblasti Novojičínsko východ. (848/2018)

6/96 – Vyjádření firmy ARBOS profesionální péče o stromy, Lukáš Oliva, Myslbekova 29, 741 01 Nový

             Jičín ke stavu stromů u kostela v Krmelíně (845/2018)

7/96 - Projektovou dokumentaci pro povolení stavby od firmy Pitter Design, s.r.o., Ing. Arch. Leoš 

            Pitter, Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice „Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ (864/2018)

8/96 – Písemnou zprávu zadavatele  - Název veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky zemního 

             plynu pro obec Krmelín“ (811/2018)

9/96 – Závěrkový list KBP. Dodavatel Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4

             na Sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst. (821/2018)

10/96 - Cenovou nabídku firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ 01643541, Štefaníkova 167, 

              760 01 Zlín na akci „Kanalizace I. A II. Etapa – kanalizační přípojky“ ve výši 483 879,-Kč 

             (789/2018)

11/96 - Cenovou nabídku firmy FT Projekt, projekční a inženýrská činnost, IČ 01927795, Mitrovická 

               265/349, 724 00 Ostrava – Nová Bělá na akci „Kanalizace I. A II. Etapa – kanalizační přípojky“ 

                ve výši 774 000,-Kč ( 792/2018)

12/96 - Žádost firmy Mega-Sun Property, s.r.o., Mitrovická 128/66, 724 00 Ostrava – Stará Bělá 

              o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro stavbu „Vodovodní přípojka 

              pro průmyslové haly Krmelín“ (798/2018)

13/96 - Návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 zaslaný Krajským úřadem Moravskoslezského 

              kraje, Odboru dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava k připomínkování 

              nejpozději do 16.7.2018. (799/2018)

14/96 – Sdělení společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., IČ 27386643, Klimentská 46, 110 02 Praha 1, 

               že se stala vítězným dodavatelem elektřiny pro obec Krmelín (809/2018)

15/96 – Informaci k Územnímu plánu - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

                využití 840/2018

16/96 – Rozhodnutí Obecního úřadu v Hukvaldech, okres Frýdek-Místek k povolení úplné uzavírky
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              komunikace podél silnice I/48 mezi obce mi Příbor, část Hájov a MÚK Rychaltice (837/2018)

17/96 – Sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční 

               1148, 738 22 Frýdek-Místek k podnětu AG – odstranění nelegální stavby místní komunikace 

               v obci Krmelín, část Světlov (838/2018)

18/96 – Žádost manželů L o informaci k novému Územnímu plánu obce Krmelín - ukládá 

               místostarostovi odpovědět (865/2018)

19/96 – Oznámení Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 01

              Frýdek-Místek o zahájení kontroly dne 24.7.2018 v 8:00 hod (777/2018)

20/96 – Veřejná vyhláška opatření Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního 

               hospodářství, oddělení správy a dopravy a pozemních komunikací, Radniční 1148, 

               738 22 Frýdek-Místek Oznámení o pokračování v řízení spis.zn.:MMFM_S 

               8127/2017/ODaSH/Hal a seznámení s podklady (786/2018)

21/96 – Tisková zpráva předsedy Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Františka Lukla, MPA -  

               souhrn priorit pro příští dotační období na roky 2021 až 2027. (802/2018)

22/96 – Průzkum SMO Svaz měst a obcí České republiky o zájem měření CO2 v budovách  (808/2018)

23/96 - Cenovou nabídku firmy Jan Slabý, IČ 11540613, Bártková 996, 739 44 Brušperk na opravu 

              Komunikací v obci Krmelín (795/2018)

23/96 - Cenovou nabídku firmy Grande Solution s.r.o.  , na opravu komunikací v  obci Krmelín 

               (772/2018)

23/96 - Cenovou nabídku firmy  Robert Boubeníček – Silnice Boubeníček, IČ 73905844, Vrchlického

               1182/17, 794 01 Krnov 1 na opravu místních komunikací v obci Krmelín (775/2018)

24/96 - Cenovou nabídku firmy  Jaromír Láčík, IČ 03355390, Luhy 125, 793 12 Horní Benešov

              na opravu místních komunikací v obci Krmelín  (852/2018)

2. Rada obce schvaluje:

25/96 – Cenovou nabídku firmy Tizzi, Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž pro veřejnou zakázku 

                „Výběrová řízení pro obec Krmelín – projektové dokumentace“. Rada obce rozhodla 

                nepoptávat další nabídky z důvodu výborných zkušeností obce Krmelín s touto firmou

               při realizaci výběrových řízení v obecních zakázkách. (857/2018)

26/96 – Smlouvu s firmou ASEKOL a.s.770 10 Olomouc 10 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

                v obci (803/2018)

27/96 - Rozpočtové opatření č. 8

28/96 - Seznam investičních priorit MŠ 
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29/96 – Uzavřít s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ 63839997, 

               Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6 licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 

               (855/2018)

30/96  - Nabídka firmy Renomia, a.s. na pojištění majetku a odpovědnosti pro Obec Krmelín 

               (842/2018)

31/96 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku na ulici Brušperská“ , Jan Slabý, 

              IČ 11540613, Bártková 996, 739 44 Brušperk (806/2018)

32/96 - Žádost ČZS Krmelín o krátkodobý pronájem místnosti v OD Krmelín po dobu konání podzimní 

               výstavy.

33/96 – Žádost Základní školy T.G. Masaryka, příspěvková organizace, IČ 70992941, Školní 170, 

               739 24 Krmelín o poskytnutí finančních prostředků obce na úhradu půlených hodin jazyka 

               anglického ve výši 117 300,-Kč (828/2018)

34/96 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce 

              Krmelín konaných dne 5. a 6. října 2018 na počet 6

35/96 – Stanovení počtu a sídel volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Krmelín konaných

               dne 5. a 6. října 2018 na počet 2

36/96 - Cenová nabídka firmy R&M GEODETA s.r.o., Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava – Moravská 

              Ostrava na zaměření polohopisu a výškopisu ul. Paskovské v k.ú. Krmelín (790/2018)

3. Rada obce ukládá:

37/96 - Stavební komisi vypracovat seznam parcel a jejich vlastníků, které leží pod místními 

               komunikace, veřejnými účelovými komunikacemi a souvisejícími a které by mělo vedení obce 

               oslovit se žádostí o jejich převod do obecního majetku




