
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 19/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 06. 06. 2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Maivaldová, p. Bršlica, p. Augusta 
Omluven/a: p. Kala 
Hosté:  
 
Začátek: 17:30 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 19 
2) Zpráva starosty o plnění usnesení rady obce č. 18 
3) Žádost o pronájem části p.p.č. 1376/2 od p. R. S., Koclířov, ze dne 5.62017 
4) Žádost o prodloužení náj. smlouvy byt. prostor v I. NP čp. 122, p. J.D., Koclířov ze dne 31.5.2017.  
5) Žádost o zaměstnání od p. J.H., Koclířov ze dne 31.5.2017. 
6) Žádost o přidělení bytu v čp. 153, Koclířov p. J.F., Koclířov 
7) Žádost o prodej pozemku p.p.č. 2598 – od p. S.D. a M.D., Hřebeč, ze dne 27.5.2017 
8) Odpověď obce Kamenná Horka na zřízení detašovaného pracoviště MŠ 
9) Nabídka na mobilní rozhlas od spol. NEOGENIA s.r.o. Brno 
10) Informace starosty z jednání MAS o strategickém rámci - MAP 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce  č. 19. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění rady obce č. 18.  
 
Usnesení 3/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. R.S., Koclířov ze dne 5.6.2017 o pronájmu části p.p.č. 1376/2. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1376/2 k.ú. Koclířov – cca 210 m2.  
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 12.1.2017 k bytovým prostorám v I. NP v čp. 122 Koclířov s p. J.D. a to uzavřením 
dodatku č.1 na dobu určitou a to od 1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o práci u obce od p. J.H. ze dne 31.5.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy k bytu v čp. 153, Koclířov od 1.7.2017 do 31.12.2017 s p. J. F., Koclířov. 
 
Usnesení 7/2017  
a) Rada obce bere na vědomí zprávu od p. S.D. a p. M.D., oba bytem Hřebeč ze dne 27.5.2017 o prodeji p.p.č. 2598 v k.ú. Koclířov – Hřebeč. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2598 v k.ú. Koclířov – Hřebeč. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí odpověď z obce Kamenná Horka ve věci zřízení detašovaného pracoviště MŠ. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí nabídku od spol. NEOGENIA s.r.o., Brno na mobilní rozhlas. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada bere na vědomí zprávu od starosty z jednání ze dne 6.6.2017 na MAS ve věci MAP – strategický rámec. 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Šárka Maivaldová 
Rada skončena: 18:35 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


