VÝPIS ZE ZÁPISU č. 39/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 13.12.2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Bršlica
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 17:30
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 39
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 38
3) Oznámení ředitele školy o uzavření MŠ
4) Rozpočtové opatření č. 19/2017
5) SPU ČR – výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy ze dne 8.11.2017 (p.p.č. 626 k.ú. Koclířov)
6) Výsledek výběrového řízení na akci „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“
7) Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018-2020 a návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady č. 39.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce o plnění usnesení rady č. 38.
Usnesení 3/2017
Rada obce bere na vědomí oznámení ředitele školy o uzavření MŠ Koclířov ve dnech 14. – 15. 12. 2017.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2017.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje podání nabídky dle výzvy od SPU, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro
Pardubický kraj, č.j. SPU 519894/2017/544100/MI ze dne 8.11.2017 na propachtování pozemku p.č. 626 v k.ú. Koclířov (vodní plocha) o
výměře 619 m2 za roční pachtovné ve výši 1010,- Kč bez DPH.
Rada obce pověřuje místostarostu obce podáním nabídky.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“ ze dne 12.12.2017 dle
doporučení výběrové a hodnotící komise, která doporučuje vítěze, který je společnost – Nekvinda-zemědělská technika, a.s., Pražská 2133/36,
568 02 Svitavy, IČO: 25974246.
Usnesení 7/2017
Rada obce bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Koclířov. Střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a na webové stránce obce.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 18:55 hod.
Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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