
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 25. 04. 2017 na OÚ Koclířov 
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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta 
Omluven/a: Maivaldová 
 
Začátek: 17:31 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 14 
2) Zpráva starosty o plnění usnesení rady obce č. 13 
3) Žádost o splátkový kalendář na vyúčtování záloh od p. H.D., Koclířov ze dne 20.4.2017 
4) Žádost o pronájem obecního bytu od p. K.B., S.M. ze dne 20.4.2017  
5) Kupní smlouva č. KS – 2017- 07 – Zemědělský podnik Razová s.p. v likvidaci  p.č.st. 610 – (autobusová zastávka Spáleniště) prodej obci 

Koclířov + znal. posudek č. 2419 
6) Rezignace na člena zastupitelstva obce Koclířov od p. J.Č. ze dne 20.4.2017 
7) Žádost o výměnu bytu od p. M.Š., Koclířov ze dne 19.4.2017 
8) Oznámení ředitele školy o ředitelském volnu ze dne 20.4.2017 
9) Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ obce Koclířov na rok 2017 a střednědobý výhled pro roky 2018 a 2019 předložená obci 

dne 20.4.2017 
       

Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 14. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění rady č. 13.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje žádost o splátkový kalendář za vyúčtování záloh na služby v bytě za rok 2012 p. H.D. počínaje měsícem květen 2017. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. K.B. ze dne 20.4.2017. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní byty. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí návrh kupní smlouvy na st.p.č. 610 (autobusová zastávka na spáleništi) od zemědělského podniku Rázová, s.p. 
v likvidaci IČO: 13642090. Smlouva a znalecký posudek budou předloženy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Koclířov. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce Koclířov p. J.Č. ze dne 20.4.2017. 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o výměnu bytu od p. M.Š., Koclířov ze dne 19.4.2017. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ o ředitelském volnu na 18. a 19.5.2017. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové 
organizace na roky 2018 a 2019 jak byl předložen zřizovateli dne 20.4.2017. Nemá k rozpočtu ani výhledu připomínek další postup je daný VOS č. 
1/2017. 
 
 
 
Zapsal/a: Tesař Jiří 
Ověřil/a:  Kala Rudolf 
Rada skončena: 20:05 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


