VÝPIS ZE ZÁPISU č. 23/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.06.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Kala, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Tesař
Začátek: 19:00
Radu obce vede místostarosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 23.
2) Přednesení ústní zprávy místostarosty obce o plnění rady obce č. 22.
3) Rada obce bere na vědomí stav zaplacených poplatků za komunální odpad ke dne 15.6.2021.
4) Schválení vyhlášení ředitelského volna na dny 28.-30.6.2021
5) Rada obce bere na vědomí, že jsme neuspěli s žádostí o dotaci na MMR ČR – podpora rozvoje regionu s názvem akcí:
„Rekonstrukce střechy obecního úřadu v Koclířově“ a „Obnova místních komunikací v Koclířově 5. etapa“
6) Schválení uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem na akci : Vodovodní řad Koclířov-Spáleniště“ dle doporučení hodnotící komise.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady č. 23.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od místostarosty obce o plnění usnesení rady obce č. 22.
Usnesení 3/2021
Rada obce bere na vědomí stav zaplacených poplatků za komunální odpad ke dni 15.6.2021.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje vyhlášení ředitelského volna na dny 28.-30.6.2021, na základě sdělení ředitele ZŠ a MŠ Koclířov ze dne 14.6.2021. MŠ a
školní jídelna bude v provozu. Důvod- rekonstrukce topení v ZŠ.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí neposkytnutí dotace od MMR ČR na akce: „Rekonstrukce střechy obecního úřadu v Koclířově“ a „Obnova místních
komunikací v Koclířově 5. etapa“ z programu rozvoje regionu 2021.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem na akci: „Vodovodní řad Koclířov-Spáleniště“ AVJ-STAVBY s.r.o., Lanškrounská
404/36, 568 02 Svitavy, IČ: 03199339 dle doporučení hodnotící a výběrové komise za cenu 5 844 344,26 Kč bez DPH.

Rada skončena: 21:05 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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