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Zá p i s
z 98. jednání rady obce, konaného dne 06.08.2018

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

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

projednávanými body. Schváleno: 3 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/98 – Kontrolu úkolů a usnesení z 97. 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 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 – úkol trvá, rada 

              obce stanovuje termín 6.9.2018

2/98 – Nabídku firmy RD Styl a.s., IČ 25821130, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 na odkoupení pozemku 

             p. č. 1157/1 v k.ú. Krmelín – pozemek pod místní komunikaci na ulici Okrajní (929/2018)

3/98 – Protokol o předání a převzetí Návrhu územního plánu Krmelín, včetně Vyhodnocení vlivu 

             návrhu ÚP Krmelín na udržitelný rozvoj (927/2018)

4/98 – Důvodová zpráva Firmy Jaromír Nováček – NOVEL, IČ 40275779, V Úvoze 19, 724 00 

            Proskovice– změna regulace vytápění pro úřad obce Krmelín (941/2018)

5/98 – Veřejnou vyhlášku – Stavební povolení Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor dopravy

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

             738 22 Frýdek-Místek na stavbu „Chodník ul. Proskovická“. (932/2018)

6/98 – Žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR, náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje 

             Ing. Davida Koppitze o spolupráci při mapování klíčových projektových záměrů v obcích 

             v jednotlivých krajích (954/2018)

7/98 – Žádost Městského úřadu, stavební úřad, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk o vydání společného 

            povolení na rekonstrukci propustku přes místní potok v obci Krmelín, ulice na Nový svět 

            (926/2018)
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8/98 – Stanovisko Krajského úřadu, Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, 

            28. října 117, 702 18 Ostrava k projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů 

            v obci Krmelín“ (942/2018)

9/98 – Registraci k projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obci Krmelín“

10/98 – Protokol Ústřední ho kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Hroznová 2, 656 06

              Brno o odběru vzorku (935/2018)

11/98 – Sdělení Ing. Jiřího Plesníka z Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 

               709 81 Ostrava – Mariánské Hory k žádosti č. OÚ 902/2018 týkající se vyčištění odvodnění

               sil. I/58 v obci Krmelín (957/2018)

12/98 – Žádost Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, odbor střetu zájmu

              o spolupráci ve věci podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb.

              o střetu zájmu. (958/2018)

13/98 – Přehled Základní školy T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 739 24 

              Krmelín k čerpání finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem za II. čtvrtletí roku 2018 

              (964/2018)

14/98 - Rozvahu Základní školy T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 739 24 

              Krmelín

15/98 – Informaci Krajského úřadu, Moravskoslezský kraj, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 

               28. října 117, 702 18 Ostrava – Volby do zastupitelstev obcí – opatření Ministerstva vnitra 

                k lepšímu organizačně technickému zajištění voleb (918/2018)

16/98 – Oznámení Krajského úřadu, Moravskoslezský kraj, Odbor podpory korporátního řízení 

              a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava o zveřejnění časového plánu dílčích přezkoumání 

              (928/2018)

17/98 – Zápis z metodické návštěvy Obecní knihovny Krmelín konané dne 18.07.2018 (921/2018)

2. Rada obce schvaluje:

18/98 - Nájemní smlouvu pro ČAK s.r.o.  za 700,- Kč měsíčně do konce roku 2018 na místnost 

              v přízemí zdravotního střediska o výměře 10 m2

19/98 - Žádost Moravskoslezského kraje, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava o poskytnutí 

              dotace k realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“. 

              (939/2018)

20/98 – Dar a darovací smlouvu pro Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o., Fryčovická 518, 739 44 

              Brušperk ve výši 20 000 Kč.  (960/2018)

21/98 – Žádost LV o vedení vodovodní přípojky přes obecní pozemky – stanovit poplatek za věcné 

               břemeno (940/2018)
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22/98 – Žádost firmy NOVPRO FM, s.r.o., IČ 28633504, Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření 

               ke stavbě z hlediska silničního řádu (825/2018)

24/98 – Jmenování zapisovatelů OVK 

25/98 – Zapojení obce Krmelín do kampaně „Nepetuj“

26/98 – Záměr uzavřít smlouvu budoucí s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 

               105 02 Děčín IV-Podmokly o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

               8015475/02

27/98 – Odstoupit od dotace na akci „Modernizace zdroje vytápění v základní škole obce Krmelín“ 

               identifikační číslo 115D316010994.

3. Rada obce ukládá:

28/98 – Připravit výběrové řízení na nového zaměstnance obecního úřadu a stanovit jeho pracovní

               náplň




