
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 04.04.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Maivaldová, p. Augusta, p. Bršlica (17:30-19:05) 
Omluven/a:  
Hosté: 17:30-17:40 Mgr. Petržela a p. Telcová, 17:30-19:00  Ing. Kulhanová 
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu- pořadu jednání rady obce č. 11  
2) VŘ na pozici ředitele ZŠ a MŠ Koclířov – jednání s ředitelem + členy školské rady 
3) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 10 
4) Žádost JUDr. T. M. – dědictví po p. P. B. 
5) Jmenování hodnotící komise – členů na zakázku: „Výměna oken a dveří v čp. 54 Koclířov“ 
6) Žádost starosty obce o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 – 32 dní 
7) Žádost ke změně ÚP obce od p. V. S., Koclířov ze dne 27.3.2018 
8) Žádost o zaměstnání (VPP) od p. P.Č., Koclířov ze dne 19.3.2018 
9) Zpráva o stavu dlužníků za obecní byty obce Koclířov ke dni 3.4.2018 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady č. 11. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce projednala usnesení č. 2 rady č. 10 ze dne 27.3.2018. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 10. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení lhůty k uložení movitých věcí v řízení o pozůstalosti po P.B. od JUDr. M. T. – notářka, ze dne 
4.4.2018. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje jmenování hodnotící a výběrové komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky pro zakázku „Výměna 
oken a dveří v čp. 54 Koclířov“ – L.P., E.V., J.T..Před hlasováním starosta upozornil na střed zájmů. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené starostovi obce za rok 2017 v délce 32 dnů. Před hlasováním starosta upozornil na 
střet zájmů. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o změnu územního plánu od p. V.S. ze dne 27.3.2018. Týkající se p.p.č. 4626/1 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. P. Č. Koclířov ze dne19.3.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   21:05   hod. 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


