VÝPIS ZE ZÁPISU č. 2/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 12.01.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Prchal
Začátek: 18:00
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 2.
2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 1.
3) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.11.2016 s paní L.D. Koclířov- sleva na nájemném z důvodu
uzavření provozovny v nouzovém stavu vyhlášeného vládou ČR (covid-pandemie) dle předloženého návrhu a žádosti ze dne
4.1.2021 (zajistí místostarosta).
4) Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 s paní L.P. Koclířov- sleva na nájemném
z důvodu uzavření provozovny stavu vyhleného vládou ČR (covid-pandemie) dle předloženého návrhu a žádosti ze dne 4.1.2021
(zajistí místostarosta).
5) Vzetí na vědomí- smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním
v evropských fondech v období 2021-2027“ (podepsaná hejtmanem PK).
6) Schválení nájemní smlouvy č. 2/2021 s paní L.S. a panem K.S. Koclířov na část pozemku p.č. 1082/7 (62m2) a část pozemku p.č.
2615/16 (76m2) obě v k.ú. Koclířov dle zveřejněného záměru obce, podané žádosti ze dne 11.1.2021 a předloženého návrhu
smlouvy (zajistí místostarosta).
7) Schválení nabídky na pořízení cyklomap pro venkovní umístění (u autobusové zastávky u školy, Hřebeč) od společnosti CBS
Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín.
8) Energie Pro s.r.o., IČ: 84701921- pohledávka- sdělení zasláno na obec emailem dne 8.1.2021- pod. razítko obce.
9) Seznam osob neuhrazených poplatků za TKO za rok 2020 sestavený k 12.1.2021 od paní E.P.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 2.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 1.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.11.2016 s paní L.D. Koclířov- sleva na nájemném
z důvodu uzavření provozovny v nouzovém stavu vyhlášeného vládou ČR dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 4.1.2021.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 s paní L.P. Koclířov- sleva na
nájemném z důvodu uzavření provozovny v nouzovém stavu vyhlášeného vládou ČR dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne
4.1.2021.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování dokumentace s uplatněním v evropských fondech
v období 2021-2027“ podepsaná hejtmanem PK.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/2021 s paní L.S. a panem K.S. Koclířov na část pozemku p.č. 1082/7 (62m2) a část
pozemku p.č. 2615/16 (76m2) obě v k.ú. Koclířov dle zveřejněného návrhu obce na základě podané žádosti ze dne 11.1.2021 a předloženého
návrhu smlouvy.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na pořízení cyklomap pro venkovní umístění 2 ks (autobusová zastávka u školy, autobusová
zastávka Hřebeč) se spol. CBS Nakladatelství, s.r.o. Vodní 1972, Zlín, IČ: 24804584.
Usnesení 8/2021
Rada obce bere na vědomí sdělení o pohledávce zaslanou emailem od Energie Pro s.r.o. , IČ: 84701921 dne 8.1.2021.

1

VÝPIS ZE ZÁPISU č. 2/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 12.01.2021 na OÚ Koclířov
Usnesení 9/2021
Rada obce bere na vědomí seznam neuhrazených poplatků za TKO za rok 2020 (seznam osob) sestavený k 12.1.2021 od paní E.P.

Rada skončena: 21:00 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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