
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 17/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 16. 05. 2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová (odchod v 20:30) 
Omluven/a:  
Hosté: OLH Ing. Miroslav Bačovský 
 
Začátek: 17:05 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 17 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 16 
3) Zpráva o stavu dlužníků za obecní byty k 14.5.2017 od místostarosty p. Rudolfa Kaly 
4) Žádost o prodloužení žádosti o obecní byt ze dne 16.5.2017  
5) OLH – host jednání rady obce Ing. Bačovský k dopřesnění zprávy o hospodaření v obecních lesích na 1.Q 2017 a rok 2016. 
6) Schválení pachtovní smlouvy ev. č. 4/2017 na p.p.č. 133 o výměře 1615 m2 s p. D.H., Koclířov. 
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu II. v čp. 54, Koclířov. Uzavření dodatku č. 7 na dobu určitou od 1.6.2017 – 31.5.2018, s p. 

V.Š. na základě její žádosti ze dne 12.5.2017 
8) Žádost od Asociace Radost, Prostějov ze dne 3.5.2017 o poskytnutí daru z rozpočtu obce. 
9) Rozpočtové opatření č. 7/2017. 
10) Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Kamenná Horka a možnosti detašovaného pracoviště MŠ. Dopis ze dne 16.5.2017. 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 17. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění rady obce č. 16.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty k 14.5.2017 předloženou místostarostou p. Kalou. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od p. J.F., Koclířov ze dne 16.5.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce projednala problematiku hospodaření v lesích za rok 2016 a 1. Q 2017 s OLH p. M. Bačovským. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce neschvaluje pachtovní smlouvu ev. č. 4/2017 na p. č. 133 o výměře 1615 m2 s D. H., Koclířov z důvodu nesplnění výzvy Rozhodnutí č. 
1486/2015/Ko ze dne 15.12.2015 ve věci odstranění stavby (garáže) z přístupové komunikace z obecního pozemku p. č. 2664/1. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 29.11.2013 k bytu v čp. 54 s p. V.Š. na dobu na dobu určitou od 1.6.2017 do 
31.5.2018. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce neschvaluje poskytnutí fin. daru Asociaci Radost z.s. IČO: 47922281. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce bere na vědomí dopis k projednání v zastupitelstvu obce Kamenná Horka ze dne 16.5.2017 zaslaného obcí Koclířov o možnosti zřízení 
detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 21:05 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


