
Z á p i s
ze 103. jednání rady obce, konaného dne 15.10.2018

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:

1/103 – Kontrolu úkolů a usnesení ze 102. jednání rady obce:          

            - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného

               vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

            - 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 20/99 - Objednat projekt zpomalovací polštáře v okolí základní školy 3 ks (Školní 2x, 

               Lyskova 1x) – úkol trvá

             - bod 21/102 - Zadat inzerát poptávající lékaře pediatra – úkol trvá

2/103 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1024/14/5631 (č. j. 1169/2018)

3/103 – Žádosti o dotace z rozpočtu obce Krmelín na rok 2019 podané spolky: T. J. Sokol, Svaz

       postižených civilizačními chorobami, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krmelín

4/103 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu v rámci

       stavby „Kanalizace Krmelín – II. Etapa“ (č. j. 1158/2018)

5/103 – Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice – Staříč – Stará Bělá – žádost firmy VODING

HRANICE spol. s r.o. se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice o podpis situačního výkresu

(1167/2018) – schválit



2. Rada obce schvaluje:

6/103 – Souhlasné stanovisko k žádosti Městského úřadu Brušperk, stavebního úřadu o vyjádření

        k projektové dokumentaci záměru „Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“ (1168/2018)

7/103 – Program obecní slavnosti ke 100. výročí vzniku Československé republiky (viz příloha)

8/103 - Smlouvy s vystupujícími na obecní slavnosti ke 100. výročí vzniku Československé republiky, 

                nájem haly TJ Sokol Krmelín, proplacení občerstvení a propagaci akce

3. Rada obce ukládá

8/103 – příští jednání rady obce dne 29.10.2018 od 17 hodin




