
Z á p i s
z 1. jednání rady obce, konaného dne 12.11.2018

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

Chmelo

Omluven:

Hosté: Mgr. Ignačik Dušan MBA, Bc. Galiová Ilona

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

projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/1 – Kontrolu úkolů a usnesení ze 104. 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, RO navrhuje koncepční řešení v rámci zvýšení dopravní situace

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

2. Rada obce neschvaluje:

2/1 - zřízení:

 Stavební komise

 Komise pro kulturu školství a sport

2. Rada obce schvaluje:

3/1 - dodatek č. 3 smlouvy o dílo s firmou Jan Slabý, IČ 11540613, Bártková 996, 739 44 Brušperk 

          k akci „Chodník – ul. Proskovická, Krmelín“.

4/1 - žádost klubu seniorů – Žádost o DAR ve výši 30 000 (pro 5)

5/1 - návrh provozního příspěvku na rok 2019 pro ZŠ ve výši 1 845 000Kč (pro 5)



6/1 - návrh provozního příspěvku na rok 2019 pro MŠ ve výši 980 000Kč  (pro 5)

         Požadavek zřizovatele pro Příspěvkové organizace:

 předkládat výběrové řízení nad 40 000 k nahlédnutí radě obce

 vypracovat k návrhu rozpočtu, vždy s hospodařením za rok zpětné vyhodnocení. 

 slučovat výběrové řízení ZŠ a MŠ (pro snižování nákladů)

7/1 – dar občanům obce ve formě obecního kalendáře 2019 - 1 ks/č.p. ve výši 54,89 Kč/ks.

3. Rada obce doporučuje: 

8/1 - zastupitelstvu obce schválit v rozpočtu obce na rok 2019 finanční prostředky organizacím

          a spolkům:

 Podané ruce – dar ve výši 10 000Kč (2500/osoba) (pro 5)

 Civilizační choroby – zamítnuto (nepodpoříme) (pro 5)

 T.J. Krmelín – 30 000Kč (pro 5)

 TJ SOKOL Krmelín – 250 000Kč (pro 4, zdr. 1 - Petr Mácha)

 SDH Krmelín – 10 000Kč (pro 5)

 Zahrádkáři – 15 000Kč (pro 5)

 Chovatelé – 15 000Kč (pro 5)

 KONDOR - 10 000Kč (pro 4, zdr. 1 – Petr Mácha)

 Včelaři – 25 000Kč (pro 4, zdr. 1 – Petr Mácha)

 Brooklyn – 10 000 Kč (na hudební festival) (pro 5)

 Ondrášek - 3 000 Kč (pro 5)

9/1 - zastupitelstvu obce schválit pro knihovnu v rozpočtu obce na rok 2019 finanční prostředky 

            ve výši 135700 Kč (jako celek)




