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 Zápis z 97. schůze rady obce dne 8. srpna 2022 
 

Přítomni: Ing. Miloslav Kunát, Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš Jalůvka 

Omluveni: MUDr. Jozef Chmelo 

Předsedající: Ing. Yveta Kovalčíková 

Čas zahájení schůze: 16.00 

Čas ukončení schůze: 18.05 

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

 

 

1. Rada obce bere na vědomí:  
  

1/1/97 Informaci Moravskoslezského kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava k dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 1 splátka investiční dotace ve výši 320 000 Kč na 
realizaci projektu „Pořízení projektové dokumentace k záměru výstavby obecních 
nájemních bytů v Krmelíně“  č.j. OÚKr/617/2022 
 

2/1/97 Rozhodnutí Obecního úřadu Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín k povolení zvláštního 
užívání místní komunikace na pozemku parc. č.  k.ú. Krmelín za účelem realizace 
napojení pozemku parc. č. k.ú. Krmelín na oddílnou splaškovou kanalizaci pro 
veřejnou potřebu č.j. OÚKr/572-573/2022 
 

3/1/97 Územní souhlas Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 
s umístěním stavby „Plynofikace rodinného domu č.p.  739 24 Krmelín“ 
v pozemku parc. č. k.ú. Krmelín, obec Krmelín č.j. OÚkr/611/2022 
 

4/1/97 Žádost firmy ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., 1. máje 670/128, Ostrava - Vítkovice o vyjádření 
k existenci sítí ke stavbě „Krmelín, Světlovská, č. parc. 367/13, 367/5“ č.j. OÚKr/602/2022 
 

5/1/97 Rozhodnutí Městského úřadu Brušperk, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk ke 
společnému povolení na stavbu „Novostavba RD, parc. č. , Krmelín“ na pozemku 
parc. č. k.ú. Krmelín, obec Krmelín č.j. OÚKr/597/2022 
 

6/1/97 Žádost firmy EUROprojekt build and technology s.r.o., IČ: 26843226 Hasičská 52/551, 700 
30 Ostrava – Hrabůvka o písemné sdělení ke stávajícímu sjezdu z pozemku p. č.  přes 
p.č. na MK p.č. , k.ú. Krmelín „Novostavba rodinného domu na pozemku 
p.č. 791/3 v k.ú. Krmelín, “ č.j. OÚKr/609/2022 
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7/1/97 Informaci Českého telekomunikačního úřadu, Sokolská 219, Praha 9 pro občany, kteří 
přijímají televizi přes anténu, že bude zahájeno uvádění do provozu základových stanic 
nových mobilních sítí. Uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek 
způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.  č .j. OÚKr/616/2022 
 

8/1/97 Žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava o vyvěšení oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje č.j. OÚKr/607/2022 
 

9/1/97 Sdělení Jana Mareše náměstka pro řízení sekce vzdělávání mládeže Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy k vyhlášení výzvy na podporu adaptačních skupin pro děti cizince 
migrující z Ukrajiny č.j. OÚKr/608/2022 
 

10/1/97 Sdělení Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 
18 Ostrava ke zveřejnění výzvy na Podporu sociální práce v rámci Operačního programu 
zaměstnanost č .j. OÚKr/610/2022 
 

11/1/97 Informace firmy EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 o množství odpadů 
z obalů, které obec Krmelín vytřídila v období od 1.4. – 30.6.2022 a předala k využití č.j. 
OÚKr/612/2022 
 

12/1/97 Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek ke stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého dopravního značení č.j. 
OÚKr/620/2022 
 
 
 

2. Rada obce schvaluje: 
1/2/97 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce: OVK 

č. 1 – Kateřina Šindelová, OVK č. 2 – Dominik Brož 
 

2/2/97 Souhlasné stanovisko pro kolaudaci stavby komunikace k.ú. Krmelín – lokalita Světlov ul. 
Okrajní za splnění podmínek – převod na obec Krmelín do 6 měsíců od kolaudace za 1Kč/m2 

č.j. OÚKr/599/2022  
 

3/2/97 Souhlasné stanovisko se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-
8022299/VB2 parc. č. 706/11 v k.ú. Krmelín, obec Krmelín č.j. OÚKr/540/2022 
 

4/2/97 Souhlasné stanovisko s Žádosti o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace ve vlastnictví 
obce Krmelín, parc. č. na pozemek parc. č. vše v k.ú. Krmelín č.j. 
OÚKr/605/2022 
 

5/2/97 Souhlasné stanovisko s žádostí o povolení zvláštního užívání místních komunikací v  rámci 
stavby „Realizace stavby Krmelín – kabelizace přípojky čp.  parc. č. 

k.ú. Krmelín č.j. OÚkr/604/2022 
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6/2/97 Smlouvu o dílo „Výstavba obecních nájemních bytů v Krmelíně“ s firmou s firmou MPA 
ProjektStav s. r. o. se sídlem Habrová 1132/6, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28634403 ve výši 
574 750 Kč včetně DPH 
 

 
 
Zapsáno dne 08. 08. 2022 
Zapsal: Petr Mácha 

 

 

 

Ing. Yveta Kovalčíková                                                                                 Petr Mácha 

        starostka obce                                                                                  místostarosta obce 


