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A n o n y m i z o v a n ý   z á p i s
z 99. jednání rady obce, konaného dne 20.08.2018

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:

1/99 – Kontrolu úkolů a usnesení z 98. 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

- bod -28/98 – Připravit výběrové řízení na nového zaměstnance obecního úřadu a stanovit 

  jeho pracovní náplň – splněno

2/99 – Statický výpočet na akci „Úpravy před OÚ Krmelín - zpracoval Ing. Petr Kittrich, statika, 

             projektování betonových konstrukcí a mostů, IČ 48422487, Alšovo náměstí 582, 708 00 

             Ostrava - Poruba(966/2018)

3/99 - Oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ředitel krajského úřadu, 28. října 117, 

            702 18 Ostrava o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK 

            (979/2018)

4/99 – Informace firmy EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 o množství odpadů 

             z obalů vytříděných v obci Krmelín za období od 01.04. – 30.06.2018 (968/2018)
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5/99 – Protokol Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 01 Frýdek-

             Místek z plánované kontroly plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

             pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

             zaměstnanosti č. 1197/18/886 (963/2018)

6/99 - Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku – Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství,

           Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek– opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy 

            provozu na silnici III/4803 ul. Proskovická  (980/2018)

7/99 – Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-

             Místek, Horymírová 2287, 738 33 Frýdek-Místek k žádosti o odstranění závad u sil. II/486 

             v obci Krmelín (985/2018)

8/99 - Informace Statutárního města Frýdku-Místku , Magistrát města Frýdku – Místku , Odbor 

            vnitřních věcí, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek o registraci kandidátních listin pro volby 

            do zastupitelstva obce Krmelín  (989/2018)

9/99 - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Kanalizace Krmelín – II. etapa -

             poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

             (987/2018)

10/99 - Oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 

              28. října 117, 702 18 Ostrava o zahájení řízení o povolení omezení obecného užívání silnice 

               č. I/48 v Příboru úplnou uzavírkou silničního provozu a úpravou dopravního značení  

               (984/2018)

11/99 – Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 

               28. října 117, 702 18 Ostrava o povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice

               I/48 z důvodu realizace stavebního objektu C243 Most ev. Č. 48-028 v rámci stavby „Silnice 

               D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ (990/2018)

12/99 - Nabídka firmy ACAP z.s., IČ 27044343, Dráhy 447, 739 44 Brušperk na tvorbu videa 

              (991/2018)

13/99 – Výzva Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční

               1148, 738 22 Frýdek-Místek k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí č.j. MMFM 

                80917/2018 (č.j. 1023/2018)

14/99 – Žádost EH o využití parkovací plochy na parc. 651/10 v obci Krmelín, k.ú. Krmelín (674508). 

              Rada obce konstatuje, že předmětný pozemek není parkovištěm, ale odstavnou plochou 

               bez možnosti konkrétně vymezit parkovací místa a její využití se řídí platnými právními 

               předpisy. (996/2018)

15/99 - Přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem za 1-06/2018 Mateřskou

             školou Krmelín (972/2018)
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2. Rada obce schvaluje:

16/99 - Plnou moc k zastupování člena Svazu měst a obcí ČR na 16. mimořádném sněmu – pověřuje 

              se starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí Ing. Dalibor Dvořák jako předseda SMOPO

17/99 - Cenová nabídka firmy Bazény Machov s.r.o., IČ 02250853, Hostovského 184, 549 31 

               Hronov  ve výši 15 645,- + 10% = 17 210,-Kč bez DPH na lapače tuku (1005/2018)

18/99 - Cenovou nabídku firmy Galileo Corporation na modernizaci grafické podoby webových

               stránek (1027/2018)

19/99 – ČSCH ZO Krmelín, IČ 45239924 uspořádání 52. výstavy drobného zvířectva ve dnech

               31.08.-01.09.2018 v prostorách areálu ČSCH ZO Krmelín

3. Rada obce ukládá:

20/99 - Pořídit projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 2x, Lyskova 1x)




