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Přítomni: p. Kala, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová 
Omluven/a: p. Tesař 
Začátek: 18:00 
Radu obce vede místostarosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 24. 
 2) Přednesení ústní zprávy místostarosty obce o plnění rady obce č. 23. 
 3) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní J.P. Koclířov, ze dne 28.6.2021. 
 4) Schválení uzavření pracovní smlouvy s paní Ž.K. Koclířov na pozici dělník v údržbě obce na dobu určitou a to od 1.7.2021 do 

30.11.2021 dle předloženého návrhu. 
 5) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 2615/71 dle nového GP č. 721-040/2021 v k.ú. Koclířov od pana V.B.  
      a paní J.B., oba bytem Koclířov, ze dne 28.6.2021. 
 6) Schválení podpory pro obce na Moravě postižené tornádem. 
 7) Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od pana Z.F. Koclířov, ze dne 22.6.2021. 
 8) Schválení darovací smlouvy o finanční příspěvek s Oblastní charitou Červený Kostelec. 
 9) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní V.M. Rudná, ze dne 23.6.2021. 
10) Žádost o finanční příspěvek na vybudování čističky a úhradu poplatku za provedení nového vrtu od manželů R. a Z.D. Koclířov, 

žádost ze dne 23.6.2021. 
11) Rada obce bere na vědomí čerpání dovolené starosty obce pana J.T. ve dnech 26.7.-8.8.2021 tj. 14 kalendářních dní. 
12) Schválení rozpočtového opatření č. 10/2021 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 24. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od místostarosty obce o plnění usnesení rady obce č. 23.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní J.P. Koclířov, ze dne 28.6.2021. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o pronájem obecního bytu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní Ž.K. Koclířov, na pozici dělník v údržbě obce na dobu určitou, a to od 1.7.2021 do 
30.11.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 2615/71 dle nového GP č. 721-040/2021 v k.ú. Koclířov od pana V.B. a paní J.B., 
oba bytem Koclířov ze dne 28.6.2021. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pomoc postiženým obcím na Jižní Moravě po živelné pohromě ve výši 20 000,- Kč na 
účet Českého červeného kříže. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od pana Z.F. Koclířov, ze dne 22.6.2021. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce neschvaluje darovací smlouvu o finanční příspěvek s Oblastní charitou Červený Kostelec IČ: 48623814 dle žádosti ze dne 
18.6.2021. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní V.M. Rudná, hč. Koclířov ze dne 23.6.2021. Žádost bude zařazena do 
pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu.  
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce projednala a vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na vybudování čistírny odpadních vod a úhradu poplatku za provedení 
novéhod vrtu od manželů D., Koclířov ze dne 23.6.2021. Rada obce žádost o příspěvek na ČOV a nový vrt neschvaluje. 
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Usnesení 11/2021  
Rada obce bere na vědomí čerpání dovolené starosty obce pana J.T. ve dnech 26.7-8.8.2021 tj. 14 kalendářních dní. 
 
Usnesení 12/2021  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 10/2021. 
 
 
 
 
Rada skončena: 21:30 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


