
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 35/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 14.11.2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Maivaldová, p. Augusta, p. Bršlica (17:45) 
Omluven/a:  
Hosté: 
Začátek: 17:30 
 
Program: 
1) Schválení programu rady obce č. 35 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 34 
3) Žádost p. M.P., Koclířov ze dne 9.11.2017 o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 
4) Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ a odpisový plán na rok 2018 od ředitele Mgr. Petržely ze dne 10.11.2017 
5) Oddělení části pozemku z p.č. 185/2 v k.ú. Koclířov k žádosti p. O.K. a sl. T.K. 
6) SPÚ ČR – výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy ze dne 8.11.2017 (p.č. 626 k.ú. Koclířov).   
7) Nájemné pro byt č. 10 v čp. 122 p. B. B. – úprava předpisu nájemného od 1.12.2017 
8) Žádost od p. E.V. ze dne 14.11.2017 ve věci obecního zpravodaje 
9) Návrh k rozpočtu od p. R.K. ze dne 13.11.2017 
10) Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 
11) Schválení výběrové a hodnotící komise k projektu „Intenzifikace třídění odpadu v obci Koclířov“  
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 35. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 34. 
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost od p. M.P., Koclířov o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 ze dne 9.11.2017. 
 
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu ZŠ a MŠ a odpisový plán na rok 2018 od ředitele Mgr. Petržely ze dne 10.11.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje oddělení části pozemku z p.č. 185/2 v k.ú. Koclířov k žádosti p. O.K. a sl. T. K. ze dne 30.8.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí výzvu k podání návrhu na uzavření nájemní smlouvy od SPÚ ČR na parcelu č. 626 v k.ú. Koclířov ze dne 
8.11.2017. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje úpravu předpisu nájemného pro p. B.B., v čp. 122, byt č. 10 od 1.12.2017. Základní nájemné bude 1552,- Kč/měsíc. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost od E. V. ve věci obecního zpravodaje ze dne 14.11.2017. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí návrh k rozpočtu od p. R.K. ze dne 13.11.2017. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Koclířov na rok 2018. 
 
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje výběrovou a hodnotící komisi k projektu „Intenzifikace třídění odpadu v obci Koclířov“ ve složení: J.Tesař, R.Kala, 
L.Prchal. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 19:30 hod. 

                                     Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                  starosta obce                                                                           místostarosta obce 


