VÝPIS ZE ZÁPISU č. 28/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 29. 08. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 18:00
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 28
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 27
3) Výsledek výběrového řízení na pracovní pozice účetní obce od 1.9.2017
4) Žádost od Z.Z., Koclířov ze dne 28.8.2017 na spl. kalendář za poplatek na komunální odpad za rok 2017.
5) Smlouva o právu provést stavbu číslo IV-12-2015842/PPS/06-stavebník ČEZ Distribuce, Kalisax, Koclířov a smlouva číslo IV-122015842/PPS/03
6) Zpráva starosty obce o jednání s odběratelem dřevní hmoty Ulrich-Šplíchal-těžba v roce 2017, kontrola výroby
7) Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou s p. E.K. k 31.8.2017
8) Zasedání zastupitelstva obce – 8.9.2017 v 18:00 zasedací místnost KD, Koclířov
Program:
1) Zahájení, úvod (volba mandátové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele)
2) KPÚ obce – schválení plánu společných zařízení
3) Dispozice s majetkem obce
4) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2016
5) Střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2018-2020
6) Směrnice 2/2009k zadávání zakázek malého rozsahu
7) p. Hrnčířová – stížnost ze dne 27.7.2017
8) Závěr
9) Rozpočtové opatření č. 11
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady č. 28.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 27.
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na plný úvazek s p. R. H. na pozici účetní obce s nástupem od 1.9.2017 na dobu neurčitou se
zkušební dobou 3 měsíce na základě doporučení výběrové komise ze dne 29.8.2017.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje splátkový kalendář na částku 4400,- Kč za komunální odpad za rok 2017 pro žadatelku p. Z.Z., Koclířov na základě žádosti ze
dne 28.8.2017. Splátky budou uhrazeny: září, říjen, listopad, prosinec, leden (2018) – měsíčně po 750,- Kč, poslední splátka ve výši 650,- Kč bude
uhrazena v únoru 2018.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu č. IV-12-2015842/PPS/06 a č. IV-12-2015842/PPS/03 se stavebníkem ČEZ
DISTRIBUCE, a.s. IČO: 24729035 – přípojka pro společnost Kalisax, s.r.o. Koclířov.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o jednání s odběratelem dřevní hmoty Ulrich-Šplíchal, ze dne 28.8.2017 ve věci težebních prací
v obecních lesích za rok 2017.
Usnesení 7/2017
Rada obce bere na vědomí dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou s p. E. K. k 31.8.2017.
Usnesení 8/2017
Rada obce schvaluje termín konání zasedání zastupitelstva obce Koclířov na den 8.9.2017 v 18:00 v KD včetně navrženého programu.
Usnesení 9/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
Zapsal/a: Rudolf Kala, Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:00 hod
Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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