
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 38/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 06.12.2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Maivaldová, p. Bršlica 
Omluven/a:  
Hosté: 
Začátek: 17:30 
 
Program: 
1) Schválení programu rady obce č. 38 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 37 
3) Žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 odp. M.P., Koclířov, ze dne 30.11.2017. 
4) Oznámení o upuštění od dražby cenných papírů – ROKLEN 360 a.s. – ČSAD Ústí nad Orlicí ze dne 30.11.2017, DV 2210717124. 
5) Usnesení č. 13 / rada obce č. 37 – zpráva od starosty 
6) Nájemní smlouva ev. č. 9/2014 – projednání o ukončení, vytvoření stavebního místa pro výstavbu RD 
7) Zpráva starosty kontrole hospodaření v roce 2017 v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
8) Zpráva o stavu dlužníků nájmů za obecní byty 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 38. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 37. 
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p. M.P., Koclířov ze dne 30.11.2017. 
 
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí oznámení o upuštění od dražby cenných papírů (ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.) od spol. ROKLEN 360 a.s. ze dne 
30.11.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení č. 13 rady obce č. 37. Odborný lesní hospodář byl písemně vyzván 
k podání vysvětlení k překročení telefonních limitů za sledované období ve  výši 3722,- Kč, na tuto výzvu k dnešnímu dni nereagoval. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje vypovězení nájemní smlouvy o nájmu pozemků č. 9/2014 mezi obcí Koclířov a L. a M. Š. uzavřenou dne 23.7.2014 podle 
čl. III. uvedené smlouvy. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Koclířov, která proběhla 30.11.2017. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků nájmů za obecní byty předloženou místostarostou obce. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Šárka Maivaldová 
Rada skončena:  20:15 hod. 

         
                
                                     Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                  starosta obce                                                                           místostarosta obce 


