
Zá p i s
z 94. jednání rady obce, konaného dne 04.06.2018

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

Omluven: 

Hosté: Ignačík, Helísková

Rada obce schvaluje přednesený program dnešního jednání rady obce. Program jetotožný s 

projednávanými body. Schváleno: 5 hlasy

1. Rada obce bere na vědomí:

1/94– Kontrolu úkolů a usnesení z 93. jednání rady obce:          

            - bod 21/67 – Žádost Státního fondu dopravní infrastruktury o doplnění závěrečného
              vyhodnocení akce „Krmelín – bezbariérový chodník“ – úkol trvá

            - 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, termín jaro 2018

            - 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 23/84 – Vypsat výběrové řízení na poskytování služeb při tvorbě technického zadání 
              zadávacích dokumentací na stavební akce – úkol trvá

            - bod 20/91 – Objednat Ořez stromu Olympijský javor v obci Krmelín u Ing. Marka Gasiora, 

               IČ 04887701 (č.j. 493/2018) – splněno

             - bod 37/93 - Objednat u společnosti Kopečný, K+K, s.r.o. IČ 26847647, Antošovická 

               ul., lokalita dolu Koblov, Ostrava – Koblov, 711 00 výrobu a montáž obecních cedulí 

               (č.j. 597/2018) – úkol splněn

             - bod 38/93 – Podepsat darovací smlouvu se SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 

                na 3 000 Kč – úkol splněn

             - bod 39/93 – Ředitelům ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 

                739 24 Krmelín, a MŠ Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín 

                zřízených obcí Krmelín, poskytnout veškeré listiny spojené s výkonem funkce ředitele

               a ředitelky - úkol trvá

            - bod 40/93 – Zpracovat zjednodušenou zadávací dokumentaci pro opravu silnice Na Mečník.

               – úkol trvá

             - bod 41/93 – Zaslat objednávku panu Ing. Marku Gasiorovi, Karola Sliwky 49/8b,  733 01 

                Karviná 1 na ošetření olympijského javoru za cenu 13 930 Kč,- ošetření bude provedeno

               v roce 2018   (č.j. 590/2018) – úkol splněn



2/94 –– Metodiku ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, Odbor střetu 

               zájmů k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů

              (č.j. 683/2018)

3/94 – Informaci Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 

             Veleslavínová 1598/18, 702 00 Ostrava o celkovém výnosu úhrady z vydobytých nerostů

             (č.j. 670/2018)

4/94 – Žádost  Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava o vyplnění

            dotazníků z důvodů sběru podkladních dat k plánování v oblasti vod, pokrok v zavádění 

             opatření – (č.j. 669/2018)

5/94 – Informaci Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

             o Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK v roce 2018    (č.j. 671/2018)p

6/94 - Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného

            Rozpočtu

7/94  - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017 od firmy EKO-KOM a.s. (č.j. 668/2018)

8/94 – Informace o odstranění závad – oprava schodiště a venkovní stěny u budovy Obecního úřadu 

             Krmelín 157/2018  (č.j. 157/2018)

9/94 - Nabídka firmy Dobrá šance na zajištění osobní automobilové dopravy pro občany obce Krmelín 

            (č.j. 696/2018) 

10/94 - Rozhodnutí Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy a chytrého regionu, 

              28. října 117, 702 18 Ostrava o zrušení zastavení stavebního řízení Chodník ul. Proskovická

              (č.j. 697/2018)

11/94 - Informaci k čerpání finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem Mateřské škole 

             Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín (č.j. 674/2018)

12/94 – Cenovou nabídku firmy 4soft, s.r.o., IČ 28703324, Krkonošská 624, 468 41 Tanvald

               na dopadovou plochu k hernímu prvku u ZŠ Krmelín, příspěvková organizace, Školní 170, 

               739 24 Krmelín (č.j.  660/2018)

13/94 - Dotaz JZ na volné místo praktického lékaře pro dospělé (č.j. 650/2018)

14/94 - Oznámení SDH Krmelín o konání hasičské soutěže dne 26.05.2018 (č.j. 639/2018)

15/94 - Protokol Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 

              Frýdek-Místek, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek

             o kontrole dodržování povinností stanovených zákonem č. 240/2000 Sb. O krizovém řízení 

              a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedené dne 

              2.5.2018 (č.j. 634/2018)

16/94 – Zpráva Krajského úřadu, Moravskoslezský kraj, Odbor podpory korporátního řízení 



               a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín

               za rok 2017. - Projednat na zasedání zastupitelstva obce Krmelín (č.j. 637/2018)

17/94 - Upozornění PK na porušení zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže

              (č.j. 628/2018)

18/94 – Informace Regionální poradenské agentury s.r.o. , pobočka Ostrava, 28. října 3346/91, 

               702 00 Ostrava - Průvodce světem grantů a dotací (č.j. 698/2018)

19/94 – Informace Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprková 795/1,

               702 23 Ostrava k akci Silnice II/486 Krmelín okružní křižovatka s III/4841 – uvedená stavba 

               nebyla výborem SDFI schválena k realizaci (č.j. 655/2018)

20/94 - Vyjádření Základní školy T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace k Protokolu

              č. NVK/2018/1/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly rok 2017 

              (č.j. 623/2018)

21/94 – Vyjádření ředitele školy Mgr. D. Ignačíka, MBA k Protokolu č. NVK/2018/1/Krmelín

               o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace 

               Základní škola T.G. Masaryka, Krmelín, příspěvková organizace (č. j. OÚ 623/2018)

22/94 – Protokol č. NVK/2018/1/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017

              u příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka, Krmelín, příspěvková organizace,

               kde bylo auditorem zjištěno porušení rozpočtové kázně tím, že byla část 

               neinvestičních prostředků ve výši 93. 775 Kč použita jako investice.

23/94 – Žádost ředitele ZŠ T.G.M Krmelín, po o prominutí odvodu peněžních prostředků ve výši 

               93 775 Kč do rozpočtu zřizovatele a dále prominutí sankce za porušení rozpočtové kázně.

2. Rada obce schvaluje:

24/94 - Výsledek konkurzního řízení na funkci ředitele MŠ a jmenování Bc. Ilony Galiové ředitelkou 

              MŠ od 1.8.2018  

25/94 - Výsledek konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a jmenování Mgr. Dušana Ignačíka, MBA 

              ředitelem ZŠ od 1.8.2018. Členové komise doporučili radě obce zřídit pracovní skupinu, 

              která bude pomáhat ředitelům příspěvkových organizací s realizací strategie škol v obci. 

              Rada obce se tímto doporučením bude dále zabývat. (č.j. 701/2018)

26/94 - Smlouvu s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, sídlo 

              Výškovická 40, 700 30 Ostrava Zábřeh o poskytování služeb nebo prací. (č.j. 702/2018)

27/94 – Cenu za tričko s logem obce Krmelín za cenu 190,-Kč, trikokošile s límečkem za cenu 300,-Kč

28/94 – Žádost Mgr. Dušana Ignačíka ředitele Základní školy T.G. Masaryka Krmelín, příspěvkové 

               organizace, IČ 70992941, Školní 170, 739 24 Krmelín o prominutí odvodu za porušení 

               rozpočtové kázně (č.j. 699/2018)



29/94 - Účetní závěrku za období 1. čtvrtletí 2018 u příspěvkové organizace Mateřské školy

              Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín  (č.j. 674/2018)

30/94 – Zrušení usnesení z 91. jednání Rady obce Krmelín, bod 9/91 ze den 23.4.2018 – výsledek 

                hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení u ZŠ T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková 

                organizace

31/94 - Na základě písemné žádosti ředitele ZŠ Krmelín T. G. M. po, rozhodla, že nebude 

              požadovat odvod ve výši 93. 775 Kč do rozpočtu zřizovatele, z něhož byly prostředky

             poskytnuty. Sankce nebude uložena.

32/94 - Schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 Základní školy T. G. Masaryka Krmelín, 

              příspěvková organizace ve výši 115. 945,14 Kč -  zůstane na nerozděleném zisku (431/432)

33/94 – Občerstvení pro účastníky akce „Léto na kolech“ konané dne 9.6.2018 do výše 10 000,-Kč.

34/94 - Zakoupení drobných dárkových předmětů v hodnotě do 100,-- Kč na jednoho žáka, končícího 

             pátý ročník Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, a jejich předání žákům při ukončení 

             školního roku

   

3. Rada obce ukládá:

35/94 - Prověřit možnost vybudovat retardéry u ZŠ

36/94 - Reklamovat odstranění závad schodiště u OÚ

37/94 - Do příštího zasedání rady obce navrhnout členy pracovní skupiny pro školství

38/94 - V termínu do 30. 6 2018 příspěvková organizace ZŠ T. G. M. Krmelín provede nápravná 

              opatření uvedená v Protokolu č. NVK/2018/1/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní 

              kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka, Krmelín, 

              příspěvková organizace, bod 1 – 3 včetně doporučení a podá písemnou zprávu zřizovateli 

              nejpozději do 15. 7. 2018

39/94 – Účetní obce Krmelín opravu poskytnutého neinvestičního příspěvku 10/2017 ZŠ T. 

               G. M. Krmelín, p.o.  401/572 ve výši 93. 775 Kč v termínu do 30. 6. 2018




