
Z á p i s
z 61. jednání rady obce, konaného dne 27.03.2017

Přítomni: Ing. Václav Zezulka, Ing. Marek Folta, Ing. Miloslav Kunát, , p. Zdeněk Šindel 
Omluveni: p. Petr Šperlín – nemoc

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního zasedání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body jednání.
Schváleno: 4 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/61 -  Kontrolu úkolů a usnesení z 60. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá
           
          - bod 32/59 – Svolat zasedání zastupitelstva obce dne 28.03.2017 od 17 hod. do salónku v I. patře 
            Obecního domu – splněno

2/61 – Vyřazení včelínu v hodnotě 29 610,-Kč z majetku ZŠ T.G. Masaryka Krmelín a jeho převedení 
           do DDHM majetku zřizovatele obce Krmelín v hodnotě 29 610,-Kč

3/61 – Posouzení technického stavu ČOV Biovac 0103-1S umístěné v budově Obecního domu, Brušperská 
           77, Krmelín firmou GONAP spol. s.r.o., Mosty u Jablunkova č. 1030 – návrh: po cca 21 letech 
           provozu demontáž celého zařízení a jeho ekologická likvidace

4/61 – nabídka firmy Pavel Skála, Světlá Hora 419, 793 31 na opravu povrchu komunikací tryskovou 
           technologií JetPatcher   (303)

5/61 – Oznámení Krajského vojenského velitelství Ostrava, plk. Ing. Jaroslava Hrabce o školení učitelů 
           k problematice přípravy občanů k obraně státu dne 16. a 18.05.2017- informaci předat řediteli 
           základní školy   (304)

6/61 – Cenový návrh Ing. Tomáše Šuláka na akci „Oprava autobusových zastávek – obec Krmelín“ – 5 ks,
           poptat další cenovou nabídku    (307)

2. Rada obce  schvaluje:

7/61 – Účetní závěrku Mateřské školy, příspěvkové organizace, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70 
           k 31.12.2016 – nebylo zjištěno, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů 
           v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věcný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  
           situace účetní jednotky

8/61 – Účetní závěrku Základní škol T.G. Masaryka, příspěvkové organizace, ul. Školní, 739 24 Krmelín 
           170 k 31.12.2016 – nabylo zjištěno, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených 
           podkladů v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věcný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
           a finanční situace účetní jednotky



9/61 – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 Mateřské školy Krmelín, příspěvkové 
           organizace – výsledek hospodaření ve výši 56 188,29Kč do Rezervního fondu

10/61 - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 Základní školy T.G.Masaryka Krmelín, 
            příspěvkové organizace – výsledek hospodaření z hlavní  činnosti ve výši 17,06Kč + část výsledku 
           hospodaření z vedlejší činnosti ve výši 7 645,36Kč z 7 662,42Kč do Rezervního fondu, výsledek 
            hospodaření z vedlejší činnosti ve výši 30 645,-Kč do Fondu odměn

11/61 – Vyslání 3 členů JSDH Krmelín do pilařského kurzu ve dnech 15. až 21.05.2017 na Ústřední 
             hasičské škole Jánské Koupele – cena 6 000,-Kč na osobu a refundaci mzdy za 6 dnů na osobu

3. Rada obce  neschvaluje:

12/61 – Žádost Základní školy T.G. Masaryka Krmelín, p.o., Školní 170, Krmelín o navýšení rozpočtu
             ve výši  60 000,-Kč na opravu ohřívače teplé vody – jeho výměnu – fakturu uhradit ze schváleného 
             příspěvku zřizovatele na provoz   (311)

4. Rada obce  ukládá:

13/61 – Příští jednání rady obce dne 10.04.2017 od 17 hod.




