VÝPIS ZE ZÁPISU č. 40/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 06.11.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Bršlica, p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 40
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 39
3) Žádost o finanční příspěvek na rok 2019 z rozpočtu obce od KPPT, z.s. ze dne 2.11.2018
4) Žádost o finanční příspěvek na rok 2019 z rozpočtu obce od Keramický a kreativní kroužek-A.V., z.s. ze dne 5.11.2018
5) Oznámení o konání voleb do školské rady ZŠ-středa 7.11.2018 (oznámení podané dne 1.11.2018)
6) Návrh rozpočtu na rok 2019 – SPOZ ze dne 1.11.2018
7) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 14/2018 s p. R.K., Koclířov
8) Schválení uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky energií č. 1295029918 se spol. ČEZ esko, a.s. IČ: 03592880 dle
předloženého návrhu
9) Dopis ředitele náměstka MV ČR, Mgr. P.V. ze dne 18.10.2018 ve věci žádosti o podporu ve věci nezřízení pobočky pošty Partner
(reakce na dopis p. D.)
10) 1. koncept návrhu rozpočtu na rok 2019
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 40.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 39.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2019 od Klubu pískařů pozitivního tréninku, z.s., IČ:
03787532, ze dne 2.11.2018. Požadavek bude zapracován do návrhu rozpočtu obce Koclířov na rok 2019.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2019 od Keramický a kreativní kroužek A.V., ze dne
5.11.2018. Požadavek bude zapracován do návrhu rozpočtu obce Koclířov na rok 2019.
Usnesení 5/2018
Rada obce bere na vědomí informaci o konání voleb do školské rady ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy na den 7.11.2018.
Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 od SPOZ, předložený p. V.S. ze dne 1.11.2018. Návrh bude zapracován do návrhu
rozpočtu obce Koclířov na rok 2019.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 14/2018 s p. R. K., Koclířov na část parcely p.č. 5108 o výměře cca 1712 m 2 s platností
od 7.11.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 2000,- Kč/ha/rok.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) s ČEZ esco, a.s., IČ: 03592880
Praha, na období od 1.1.2019 do 31.12.2021 dle předloženého návrhu a cenové nabídky pro všechna odběrná místa obce ze dne 1.11.2018.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí dopis ředitele náměstka MV ČR, Mgr. P. V. ze dne 18.10.2018 ve věci žádosti o podporu nezřízení pobočky pošty
Partner a odpovědi na dopis zastupitele p. J.D.
Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí 1. koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:35 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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