
Z á p i s
z 5. jednání rady obce, konaného dne 20.12.2018

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

Chmelo

Omluven:

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

projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/1/5 Kontrolu úkolů z 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) – splněno

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

               bod 1/6/3 - Starostce obce – registrovat lokálního uživatele obce v registru MVČR 

                        „Seznam orgánů Veřejné moci“ – úkol trvá        

              bod 1/4/4 - Doplnit „Jednací řádu rady obce Krmelín“ dle připomínek RO T: 15.1.2019 

                                    Z: Mácha

               bod - 2/4/4 Vyzvat ke schůzce Annu Lejskovou, Starodvorská 37, 739 24 Krmelín ohledně   

                                     zatrubnění potoka na pozemku p.č. 763 termín: 15.1.2018, Z: Kovalčíková – úkol 

                                     pozastaven do doby než bude doručeno vyjádření z MSK a Povodí Odry

                bod - 3/4/4 Vyjádření k 1329/2018 a OÚ 1339/2018 a OÚ 1316/2018 termín: 21.12.2018, 

                                     Z: Plačková

2. Rada obce schvaluje:

1/2/5 - Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku k 31.12.2018, včetně pravidel RO

             o   provádění vyřazení a likvidace majetku obce a jmenování členů inventarizačních komisí

2/2/5 - Rozpočet obce 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 -2021 organizace MŠ   

               Krmelín, příspěvková organizace, IČ 70992932, Kostelní 70, 739 24 Krmelín, v rozsahu

              dle přílohy předloženého materiálu (návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu

               rozpočtu na roky 2020-2021)



3/2/5  - Rozpočet obce 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 -2021 organizace ZŠ 

TGM Krmelín, příspěvková organizace, IČ 70992941, Školní 170, 739 24 Krmelín, v rozsahu dle přílohy 

předloženého materiálu (návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu  na roky 2020-

2021)

4/2/5 - Svěření majetku zřizovatelem – bezúplatně č.j. 1392/2018 – drobný majetek v celkové 

hodnotě 365 970 Kč – vybavení 3. třídy z 15.10.2008 v rámci vestavby na dotaci

5/2/5 - Vnitřní kontrolní systém obce – „Pravidla pro nakládání s peněžními prostředky obce“

3. Rada obce ukládá:

1/3/5 – Starostce obce svolat jednání rady obce.

Zapsáno dne 20.12.2018




