VÝPIS ZE ZÁPISU č. 40/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 08.12.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 40.
2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 39.
3) Žádost o pronájem obecního bytu od paní K.F. Svitavy ze dne 7.12.2020.
4) Schválení ukončení nájemní smlouvy č. 6/2019 dohodou s panem V.K. Koclířov na základě žádosti ze dne 3.12.2020, dle
předloženého návrhu. Zahájit jednání s novými majiteli nemovitosti č.p. 174 v Koclířově o novém nájmu – zaplocené obecní
pozemky-zajistí místostarosta.
5) Žádost o nepokračování nájmu bytu v č.p. 153 dle nájemní smlouvy ze dne 9.6.2017 včetně 5-ti dodatků uzavřené s paní J.F. dle
sdělení-žádosti ze dne 2.12.2020.
6) Schválení rozpočtového opatření RO č. 16/2020.
7) Přehled dlužníků nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků dle předloženého dokumentu ke dni 8.12.2020 od paní E.P.
8) Žádost o schválení odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Koclířov ze dne 8.12.2020-dle předloženého návrhu ředitele.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program rady obce č. 40.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 39.
Usnesení 3/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní K.P. Svitavy ze dne 7.12.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku
žadatelů o pronájem obecních bytů.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6/2019 dohodou s panem V.K. Koclířov na základě žádosti ze dne 3.12.2020 dle
předloženého návrhu. Rada obce pověřuje místostarostu k zahájení jednání s novými majiteli nemovitosti č.p. 174 Koclířov o novém nájmu
obecních pozemků (zaplocených).
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o nepokračování nájmu bytu v č.p. 153 Koclířov dle nájemní smlouvy ze dne 9.6.2017 včetně 5. dodatků
uzavřené s paní J.F. dle žádosti ze dne 2.12.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 16/2020.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí přehled dlužníků nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků dle přehledu ke dni 8.12.2020 od paní E.P.
Usnesení 8/2020
Rada obce bod programu č. 8 schvaluje projednání na příští radě.
Rada skončena: 21:15 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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