
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 22/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 25.06.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová 
Omluven/a: p. Bršlica 
Hosté: 1. host p. Zdeněk Petržela- ředitel ZŠ  a MŠ, 2. host p. Ivo Junek, projektant spol. Schumitransport s.r.o.  
Začátek: 18:45 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 22 
2) Informace a stav ZŠ a MŠ od ředitele p. Z. P. 
3) Jmenování čelnů konkursní komise na pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KOCLÍŘOV, okres Svitavy za zřizovatele 
4) Informace od projektanta p. I. J. – stavba spol. Schumitransport s.r.o. (Spáleniště-Koclířov) 
5) Žádost o slevu na poplatku (osvobození)  za 3. dítě v rodině od p. L.M., Koclířov ze dne 25.6.2018 
6) Schválení smlouvy o dílo na akci: „Restaurování pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci v obci 
Koclířov“ na základě doporučení hodnotící a výběrové komise ze dne 22.6.2018 dle předloženého  návrhu. 
7) LESY ČR s.p., LS Svitavy – oznámení o ukončení administrace žádosti ze dne 21.6.2018 
8) Žádost o splátkový kalendář od p. H.D., Koclířov ze dne 20.6.2018 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 22. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí informaci o stavu žáků ZŠ a MŠ Koclířov a pedagogických pracovníků k dnešnímu dni na rok 2018-2019 od ředitele 
školy p. Mgr. Z.P. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy dle předloženého návrhu.Členy konkursní komise určení zřizovatelem jsou: J.T. a Š. M. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí informaci o stavbě spol. Schumitransport s.r.o. (Spáleniště – Koclířov) od projektanta I. J. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. L.M., Koclířov na 3. dítě v rodině dle OZV č. 1/2017 dle 
žádosti ze dne 25.6.2018.  
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Restaurování pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné na 
podstavci v obci Koclířov“ na základě doporučení hodnotící a výběrové komise ze dne 22.6.2018 s p. BcA. A.K., IČ: 73975800 za cenu 
126500,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí oznámení o ukončení administrace žádosti ze dne 21.6.2018 od Lesy ČR s.p. LS Svitavy – č.j. 
LCR161/002192/2018. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o splátkový kalendář od p. H.D., Koclířov ze dne 20.6.2018. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   21:30  hod.             
 
 
 
                                                               Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


