VÝPIS ZE ZÁPISU č. 42/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 20.11.2018 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. 42
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 41
3) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy za školní rok 2017/2018
4) Schválení uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem, IČ: 60891068 na fin. částku 20 tis. Kč
5) Schválení zveřejnění záměru dispozice obce prodeje části p.č. 5541 o výměře cca 149 m 2 obě v k.ú. Koclířov
6) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace – obnova počítačového vybavení obecní knihovny Koclířov – Min. kultury v rámci
programu VISK 3 pro rok 2019
7) Zpráva o použití finanční dotace v roce 20185 poskytnuté obcí Koclířov od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov ze dne 12.11.2018
8) Zpráva – zápis o kontrole JPO Koclířov ze dne 16.11.2018
9) Příspěvky obce pro Mikroregion Svitavsko v roce 2019
10) Rozpočtové opatření č. 10/2018
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 42.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 41.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy za školní rok 2017/2018 zpracovanou Mgr. Z. P. s výhradou.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem Svitavy, IČ: 60891068 na peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru dispozice obce prodeje části pozemkové parcely p.č. 2403/2 o výměře cca 519 m 2 a části p.č. 5541 o
výměře cca 149 m2 obě v k.ú. Koclířov.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace – obnova počítačového vybavení obecní knihovny Koclířov – od Ministerstva kultury
v rámci programu VISK 3 pro rok 2019.
Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o použití finanční dotace v roce 2018 poskytnuté obcí Koclířov od klubu Aligátoři Koclířov ze dne
12.11.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu – zápis o kontrole JPO Koclířov ze dne 16.11.2018.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí výši příspěvku obce pro Mikroregion Svitavsko, výše příspěvku bude zapracována do návrhu rozpočtu obce na rok
2019.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 20:30 hod.
Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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