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Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Petr Mácha, Ing. Tomáš jalůvka, Ing. Roman Kunát, Ing. Ivo Brabec

Omluveni:

PředsedajÍcÍ: Ing. Yveta KovalčIková

Čas zahájení schůze: 16.00

Čas ukončeni schůze: 19.25

Rada obce schvaluje přednesený program dnešní schůze rady obce. Program je totožný s projednávanými bcidy.
Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/1/2 výhled investic na rok 2024, 2025 a návrh výše příspěvku na rok 2023 od MŠ Krmelín
č.j. 738/2022.

2/1/2

3/1/2

4/1/2

5/1/2

6/1/2

7/1/2

8/1/2

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025
Základní Školy T.G. Masaryka, příspěvková organizace, lČ: 7099294, Školní 170, 739 24
Krmelín č.j. 740/2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025
Mateřské Školy Krmelín, příspěvková organizace, lČ: 70992932, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
č.j. 738/2022.

Žádost Tj Sokol Krmel'n, z s., Brušperská 72 o změnu Uče u poskytnuté dotace z důvcdu
mimořádné události - propadnutí podlahy v malé tělocvičně č.j. 818/2022.

Rozvaha, výsledovka a příloha ZŠ TGM Krmelín, příspěvkové organizace za období
1.-9.2022 č.j. 832/2022

Rozvaha, výsledovka a příloha MŠ Krmelín, příspěvkové organizace za období 1. - 9. 2C'22
č.j. 841/2022

žádost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranné stanice a Domu přírody Poodří o dotaci na
provoz záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2023, č.j. 847/2022.

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů ruší veřejrou
vyhláškou Opatření obecné povahy s účinnosti od 1.1.2023, bod 2.1., ve kterém byla
zrušena povinnost vlastníků lesů v území vymezeném v příloze Č.1 používat jako obrarné
opatřenilapače a klást lapáky. č. j. 836/2022.
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6/2/2 Navýšení provozního příspěvku na energie roku 2022 ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, p. o. ve jýši
300 000 KČ, dle žádosti čj. OÚKr/844/2022.

7/2/2 Navýšeni provozního příspěvku na energie roku 2022 Mateřské škole Krmelín, p. o. ve jýši
150 000 KČ, dle žádosti čj. OÚKr/839/2022.

8/2/2 Žádost TJ Sokol Krmelín, z.s., Brušperská 72 o změnu účelu poskytnuté dotace z důvodu
mimořádné události - propadnutí podlahy v malé tělocvičně č.j. 818/2022.

9/2/2 Nabídku firmy QLine a.s., Várenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava k začleněníobjektů
kanalizace Krmelín do dispečinku SmVak č.j. 840/2022.

10/2/2 průběžný monitoring a tvorba akčního plánu v roce 2023. Nabídka firmy REGIO -výzkumné
a rozvojové centrum z. ú., Studentská 6202/17, Ostrava-Porúba, č.j. 812/2022.

11/2/2 Vyhlášení poptávkového řizenI na úpravy otopné soustavy v ZS TGM, č.j. 814/2022

12/2/2 Souhlas s připojením sÍtÍ ke stavbě ,,Krmelín, parč. č. NNk" , za účelem získáni
územního souhlasu, č.j. 819/2022.

13/2/2 Souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřIzenI věcného břemene - služebncsti,
mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8
a Obcí Krmelín jakožto vlastníka pozemku parč. č. v k. ú. Krmelín, č.j. 835/2022.

3. Rada obce doporučuje:

1/1/3 Řediteli základni školy, vyhlášeni ,,ředitelského volna" dne 18.11.2022

Zapsáno dne 24.10.2022
Zapsal: Petr Mácha
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