
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 41/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 13.11.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

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. 41 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 40 
3) Zpráva od ZO ČZS Koclířov o použití dotace od obce za rok 2018 ze dne 7.11.2018 
4) Žádost o pronájem obecního bytu od p. M.V., Koclířov ze dne 7.11.2018 
5) Smlouva o předfakturaci el. energie se spol. Mastrizol s.r.o., IČ: 24205770 dle předloženého návrhu s účinností od 14.11.2018 
6) Žádost o finanční příspěvek od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov ze dne 12.11.2018 (z rozpočtu obce na rok 2019)   
7) Žádost od Ledeko Letovice a.s. ze dne 12.11.2018 na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Koclířov dle uživatelské smlouvy 
8) ČSAD, a.s. Ústí nad Orlicí, IČ: 60108851, nabídka na odkup akcií ze dne 8.11.2018 
9) Žádost o finanční příspěvek od šipkařského klubu Chrousti Koclířov ze dne 7.11.2018 (z rozpočtu obce na rok 2019) 
10) Geometrický plán č. 630-565/2018 (m. H., p. L. a obec) 
11) Návrh rozpočtu pro rok 2019, další projednání 
 

Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 41. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 40. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od ZO ČZS Koclířov o čerpání finančních prostředků od obce v roce 2018 (vyúčtování dotace 15000,- Kč). 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o byt od p. M.V., Koclířov. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní byty. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o předfakturaci el. energie se spol. Mastrizol, s.r.o., IČ: 24205770 s účinností od 14.11.2018 na dobu 
neručitou dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov ze dne 
12.11.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost od spol. Ledeko Letovice a.s. ze dne  12.11.2018 ve věci pronájmu pozemků v k.ú. Koclířov. Rada obce 
pověřuje místostarostu k dořešení žádosti a předložení na příští radě.  
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje prodej akcií spol. ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., IČ: 60108851 (protiplnění) ve výši 603,- Kč/1 akcii, dle zápisu z valné 
hromady spol. konané dne 26.10.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019 od šipkařského klubu Chrousti Koclířov ze dne 7.11.2018. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí geometrický plán č. 630-565/2018. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce projednala 52. Koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   20:45 hod.                                     
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


