
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 6/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 20. 02. 2017 na OÚ Koclířov 
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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová 
Omluven/a: p. Paclíková 
Začátek:  18:30 
 

Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 6 
2) Zpráva starosty k plnění rady obce č. 5 
3) VOS č. 1/2017 pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Koclířov 
4) Podnět od p. R. K. ze dne 20.2.2017 
5) Cenová nabídka od p. R. K. ze dne 15.2.2017 na prořez a kácení stromů v péči obce Koclířov 
6) Nabídka na set reprodukční sestavy od p. Libenského – Jevištní technika ze dne 20.2.2017 
7) Žádost o práci VPP od p. B. Š. ze dne 15.2.2017. 
8) Žádost od p. J. Č., Albrechtice nad Orlicí, ze dne 14.2.2017  
9) Návrh změn na kartě PRVK od p. T. V.  ze spol. ERV ze dne 6.2.2017 
10) Zpráva o stavu dlužníků nájmu za obecní byty od místostarosty R. Kaly – stav ke dni 19.2.2017 
11) Seznam akcí konaných v roce 2017 s podporou obce Koclířov 
12) Žádost na pozice VPP na ÚP 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 6. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 5.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje VOS č. 1/2017 – pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizace zřízenou obcí Koclířov. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí podnět od p. R. K. ze dne 20.2.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku od p. R. K. ze dne 15.2.2017 na prořez a kácení stromů v péči obce Koclířov a pověřuje starostu 
k zajištění prací.  
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce  bere na vědomí nabídku na reprodukovanou sestavu od p. Libenského – Jevištní technika ze dne 20.2.2017. 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o práci na pozici VPP od p. Š. B. ze dne 15.2.2017. Žádost bude projednána s ÚP (Úřad práce). 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje příspěvek 1000,- Kč na činnost spotřebitelské poradny dle žádosti od p. J. Č., Albrechtice nad Orlicí ze dne 14.2.2017, IČO: 
22903976. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí návrh změn na kartě PRVK od p. T. V. ze spol. ERU ze dne 6.2.2017 a pověřuje místostarostu k jednání se společností 
ERU. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků nájmu za obecní byty k 19.2.2017 předloženou místostarostou obce. 
 
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje seznam společenských akcí konaných v roce 2017 pořádaných obcí Koclířov. Pohostinskou činnost zajistí Ludmila Prchalová, 
IČO: 74013700. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje podání žádosti na ÚP (Úřad práce) na pracovníky na pozici VPP pro rok 2017 v počtu 12 lidí. Společně se žádostí na 
pracovníky vykonávající veřejnou službu.  
   
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Rudolf Kala 
Rada skončena: 19:25 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


