VÝPIS ZE ZÁPISU č. 38/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 23.10.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Maivaldová
Omluven/a: p. Bršlica
Hosté:
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 38
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 37
3) Rozpočtové opatření č. 9/2018
4) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 od SDH Koclířov ze dne 19.10.2018
5) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 na čp. 54 v Koclířově se sl. P. F., Koclířov dle předloženého návrhu od 1.11.2018 na
dobu neurčitou
6) Žádost od p. V.S. o zařazení pozemku p.č. 5252 k.ú. Koclířov do změny územního plánu obce. Pozemek pro výstavbu RD. Žádost ze
dne 19.10.2018
7) Schválení dohody o splátkách s p. H.D., Koclířov za služby v bytě na čp. 54 Koclířov za rok 2014. Žádost ze dne 22.10.2018.
8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 243 v Koclířově od p. D.P., ze dne 22.10.2018. Schválení uzavření dodatku
č. 5 – od 1.11.2018 na 1 rok.
9) Zasedání ustavujícího zastupitelstva obce – termín 2.11.2018 v 19:00 na sále KD Koclířov.
Program:
1) Úvod – zahájení
2) Složení slibu zastupitelů obce
3) Volba starosty obce
4) Volba místostarosty obce
5) Volba členů rady obce
6) Volba členů KV a FV obce, včetně předsedů
7) Závěr
10) Schválení udělení čestného uznání za zásluhy p. Z.Z., J.L., A. a. A. H., za nejstarší u náš žijící občany. Předáno bude dne 3.11.2018
v KD v rámci oslav vzniku ČSR.
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady č. 38.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 37.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 od SDH Koclířov ze dne 19.10.2018.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 54 Koclířov, se sl. P.F., Koclířov na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2018 dle
předloženého návhu.
Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od p. V.S. ze dne 19.10.2018 na změnu využití parcely p.p.č. 5252 k.ú. Koclířov k připravované změně ÚP.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje uzavření dohody o splátkách s p. H. D., Koclířov na úhradu fa. č. 108/2015 v celkové částce 8183,- Kč dle předloženého
návrhu splátek na základě její žádosti ze dne 22.10.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 4 na čp. 243 Koclířov s p. D.P., na dobu určitou, a to
od 1.11.2018 do 31.10.2019, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněny, dle žádosti ze dne 22.10.2018.
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Usnesení 9/2018
Rada obce schvaluje termín zasedání ustanovujícího zastupitelstva obce na termín 2.11.2018 v 19:00 v sále KD Koclířov, dle navrženého
programu.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje udělení čestných uznání za zásluhy a dlouholetou práci pro obec p. Z.Z. a p. J.L. a nejdéle zde žijícím spoluobčanům A.
a. A. H.. Ocenění bude předáno dne 3.11.2018 v KD Koclířov v rámci oslav vzniku ČSR.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 19:00 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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