VÝPIS ZE ZÁPISU č. 25/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 16.07.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová
Omluven/a: p. Bršlica
Hosté: p. M. Stejskalová, p. Š.Brelová k bodu č. 3
Začátek: 18:00
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 25
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 24
3) Zpráva místostarosty o stavu dlužníků za nájem obecních bytů k 15.7.2018
4) Žádost od p. Ing. P. L., Koclířov ze dne 16.7.2018
5) Žádost od p. V.Š., Koclířov o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 16.7.2018
6) Žádost o pronájem obecního sálu KD na show se zvířátky na den 17.7.2018
7) Žádost o splátkový kalendář od p. H.D., Koclířov ze dne 20.6.2018
8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. M. S., Koclířov ze dne 13.7.2018
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje navržený program – pořad jednání rady obce č. 25.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění usnesení rady obce č. 24.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty o stavu dlužníků za nájem obecních bytů. Sestava k 15.7.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od p. Ing. P. L., Koclířov ze dne 16.7.2018 a pověřuje starostu k zajištění vyčištění a úpravy toku koryta
Třebovky dle této žádosti (jedná se o místo v pozemku ve vlastnictví obce – p.č. 2615/1).
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29.11.2013 dodatkem č. 8 s p. Š.V., Koclířov do 31.5.2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na akci Show se zvířátky pro p. Z. P., IČ: 67615481, ze dne 13.7.2018 dle VOS č. 9/2015.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. H. D., Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. M.S., ze dne 12.1.2016 dodatkem č. 10 – do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 21:45 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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