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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Maivaldová, p. Augusta 
Omluven/a: p. Bršlica 
Hosté: Ing. Kulhanová, p. Telcová, p.Veselá 
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu rady obce č. 10 (pořadu jednání) 
2) Projednání usnesení rady k VŘ na pozici ředitel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov se školskou radou (p. T., p. K.) 
3) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 9 
4) Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle předložené nabídky od Schola servis 
GDPR, s.r.o., IČ: 04223748 ze dne 26.3.2018. 
5) Žádost o palivové dříví od p. J. P., Koclířov ze dne 21.3.2018 
6) Žádost o palivové dříví od p. Z. Z., Koclířov ze dne 20.3.2018 
7) Žádost o palivové dříví od p. Z. F., Koclířov ze dne 26.3.2018 
8) Žádost o palivové dříví od p. J. H., Koclířov ze dne 26.3.2018 
9) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 za 3 dítě v rodině  od R. M., Koclířov ze dne 30.3.2018 
10) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2018 za 3 a další dítě v rodině  od G. V., Koclířov ze dne 26.3.2018 
11) Žádost o  prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 143 Koclířov od p. M.S., Koclířov ze dne 27.3.2018 + dodatek č. 9 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 10. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce projednala otázku výběrového řízení  na pozici ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov se školskou radou (p. T., p. K.,  
p. V. – OÚ Koclířov. Ředitel omluven. Další jednání proběhne po dohodě na příští radě za účasti ředitele. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 9. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle předložené nabídky od Schola servis 
GDPR, s.r.o., IČ: 04223748 ze dne  26.3.2018. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. J.P., Koclířov ze 21.3.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. Z.Z., Koclířov ze 20.3.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. Z.F., Koclířov ze 26.3.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. J.H., Koclířov ze 26.3.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje úlevu z poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. R.M., Koclířov na 3 a další dítě v rodině, dle OZV č. 1/2017 dle 
žádosti ze dne  30.3.2018. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje úlevu z poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. G.V., Koclířov na 3 a další dítě, dle OZV č. 1/2017 dle žádosti ze 
dne  26.3.2018. 
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Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku čl 9 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 s p. M.S., k bytu v čp. 143 Koclířov na dobu určitou a to od 
1.4.2018 do 30.6.2018. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Šárka Maivaldová 
Rada skončena:   21:35   hod. 
 
 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


