
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 26/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 20.07.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté: p. Ing. M. Ancin k bodu č. 2 
Začátek: 18:00 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 26 
2) Jmenování pana Ing. M. A., ředitelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov 
3) Schválení smlouvy o dílo s p. L.B., IČ: 45566712 na akci: „Zřízení odpočinkového místa u pramene řeky Třebovka“. 
4) Zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu dle ZOZ č.134/2016 na akci: „Obnova příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C 
Koclířov 
5) Energie Pro s.r.o. – dopis od JUDr. V.V. – advokát ze dne 17.7.2018 – č.j.  – 941/2018/Ko 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 26. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce jmenuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) s přihlédnutím k výsledkům konkursního řízení s účinností od 
1.8.2018 pana Ing. M.A., Svitavy, ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, Koclířov. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem p. L. B., Koclířov, IČ: 45566712 na akci: „Zřízení odpočinkového místa u pramene 
řeky Třebovky“ za cenu 99 764,50 Kč včetně DPH.  Před hlasováním p. B. upozornil na střet zájmů.   
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách na akci: Obnova příkopů a propustků u 
místní komunikace č. 1C Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí dopis ve věci neuhrazené pohledávky spol. Energie Pro s.r.o. od JUDr. V.V., Praha ze dne 17.7.2018. Rada obce 
pověřuje místostarostu R. K. k projednání této věci s JUDr. M.B. 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   18:50  hod.             
 
 
 
 
 
                                                               Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


