
Z á p i s
ze 79. jednání rady obce, konaného dne 29.11.2017

Přítomni: Ing. Yveta Kovalčíková, Ing. Petr Jakubek, Lenka Zborovská
Omluven: Mgr. Jakub Čmiel, Evžen Peter

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program je totožný
s projednávanými body.
Schváleno: 3 hlasy

1.Rada obce bere na vědomí:

1/79 -  Kontrolu úkolů a usnesení ze 78. jednání rady obce:
          - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
        vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

           - bod 11/73 - Vystavit faktury za asfaltování vjezdů k RD – ulice U Paleska, ul. Starodvorská, 
           Krátká, Fojtská, Lípová, Místní, V Zahradách, Za Křížem, Záhumenní dle připravených podkladů
           – úkol trvá

bod 22/76 – Zaslat, reklamovat a požadovat opravu stavby „Opěrná zeď a schodiště“ na základě 
zprávy Otmara Ligockého (č.j. 955) – úkol trvá

bod 23/76 – Zaslat posudek stavby „Oprava Obecního domu“ vyhotovený panem Otomarem 
Ligockým panu Mgr. Jiřímu Kubalovi z důvodu návrhu dalšího řešení (č.j. 948/2017) – splněno

bod 24/76 – Požadovat úhradu nákladů za opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v pozemku
parc. 1047/26 v k.ú. Krmelín ve výši 6 050,-Kč po Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 - majiteli pozemku – splněno

bod 25/76 – Dosadit švestkovou alej za Krmelínským kopcem od Příčné cesty směrem k trati 
na pozemku parc. č. 1416 v k.ú. Krmelín – úkol trvá

            bod 18/77 – Zveřejnit požadavek obce na přijetí administrativně - technického pracovníka - úkol 
            trvá

            bod 19/77 – Zveřejnit požadavek obce na přijetí pracovníka odemykajícího a zamykajícího místní 
            hřbitov – úkol trvá

            bod 20/77 – Nabídnout volné nebytové prostory k pronájmu ve Zdravotním středisku
            (MUDr. Bočková) – úkol splněn

             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. 1002/20017) – úkol trvá

             bod 22/77 –  Požádat klub seniorů o zprávu o hospodaření za rok 2016 a informaci o stavu 
             hospodaření v roce 2017 a určení účelu (konkrétní specifikace), ke kterému bude dar určen
            (č.j. 976/2017) - splněno



2/79 – Návrh rozpočtu obce Krmelín pro rok 2018

3/79 - Návrh rozpočtu MŠ Krmelín, PO pro rok 2018

4/79 - Návrh rozpočtu ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, PO pro rok 2018

5/79 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krmelín na roky 2019-2020

6/79 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Krmelín, PO na roky 2019-2020

7/79 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, PO na roky 2019-2020

2. Rada obce  schvaluje:

8/79 – Návrh rozpočtu obce Krmelín pro rok 2018

9/79 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krmelín na roky 2019-2020

3. Rada obce ukládá:

10/79 – Příští jednání rady obce dne 04.12.2017 od 17 hod.




