
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 18/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 29.05.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Bršlica,  
Omluven/a: p. Maivaldová, p. Augusta 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 18 
2) Zpráva od starosty o plnění rady obce č. 17 
3) Schválení smlouvy o připojení odběrného el. zařízení č. 18_SOP_01_4121407455, Č. 18_SOP_01_4121407456, Č. 18_SOP_01-
4121407457. 
4) Žádost o koupi pozemku p.č. 2549/1 k.ú. Koclířov, od p. J.S., Hřebeč, ze dne 29.5.2018 – zveřejnění záměru 
5) Schválení směrnice pro zacházení s osobními údaji - GDPR 
6) Schválení smlouvy o zpracování osobních údajů s SOFICO-CZ, a.s., IČ: 27509893 
7) Schválení dodatku smlouvy se společností Gordic, spol. s.r.o., IČ:47903783 o zpracování osobních údajů  
8) Pozvánka na řádnou valnou hromadu spol. ČSAD Ústí nad Orlicí – termín 21.6.2018 v Jihlavě 
9) MMR – registrace akce č. 117D815009031 – dotace na „Generální oprava páteřní komunikace“. 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 18. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 17. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smluv o připojení odběrného el. zařízení č. 18_SOP_014121407455, Č. 18_SOP_01_4121407456 a č. 
18_SOP_01_4121407457 se spol. ČEZ distribuce a.s., IČ: 24729035 na odběrná místa v areálu DS Koclířov-Hřebeč – akce Slunovrat 2018. 
 
Usnesení 4/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č . 2549/1 v k.ú. Koclířov od p. J.S., Koclířov-Hřebeč, ze dne 29.5.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2549/1k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje Směrnici pro zacházení s osobními údaji. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. SOFICO-CZ, a.s., IČ: 27509893 dle návrhu ze dne 22.5.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce  schvaluje uzavření dodatku smlouvy na dodávku kopie programového produktu, k převodu práv jeho užití na nabyvatele a na 
poskytování služeb k tomuto produktu se spol. Gordic spol. s.r.o. IČ: 47903783 týkající se zpracování osobních údajů. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí konání valné hromady ČSAD Ústí nad Orlicí, IČ: 60108851 konané dne 21.6.2018 v 8:00 v Jihlavě dle pozvánky ze 
dne 18.5.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí Registraci akce „Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ u MMR č. 117D81500931 ze dne 28.5.2018. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   18:20  hod. 
 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


