VÝPIS ZE ZÁPISU č. 6/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 9.2.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Prchal
Omluven/a:
Začátek: 17:50
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 6.
2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č.5.
3) Žádost o pronájem obecního bytu od paní A.R. Koclířov ze dne 3.2.2021.
4) MV ČR_ odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Č.j.: MV-9728-1/ODK-2021_ Informace o dílčí novele zákona o místních poplatcích
a nutností přijetí nové obecně závazné vyhlášky (připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva obce – zajistí místostarosta).
5) Cenová kalkulace Clever Assets od spol. Clever Farm a.s., Horní Heršpice, Vídeňská 188/119 D ze dne 6.1.2021.
6) Schválení uzavření smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
dle předloženého návrhu.
7) Ústní zpráva od starosty o probíhajících opravách v bytech č. 6, 7 a 8 v č.p. 140.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 6.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 5.
Usnesení 3/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní A.R. Koclířov na byt v č.p. 122 (DPS) ze dne 3.2.2021. Žádost bude
zařazena do pořadníku o obecní byty v DPS.
Usnesení 4/2021
Rada obce bere na vědomí informaci o dílčí novele zákona o místních poplatcích a nutnosti přijetí nové obecní vyhlášky o místním poplatku
z pobytu od MV-ČR odbor veřejné správy,dozoru a kontroly, Č.j. MV-9728-1/ODK-2021. Rada obce pověřuje místostarostu přípravou obecní
vyhlášky ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí cenovou kalkulaci Clever Assets od spol. Clever Farm. a.s, Dolní Heršpice, Vídeňská 188/119 D ze dne 6.1.2021.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
dle předloženého návrhu.
Usnesení 7/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o probíhajících opravách v bytech č. 6, 7 a 8 v č.p. 140 Koclířov.
Rada skončena: 19:50 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Prchal
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starosta obce
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místostarosta obce
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