
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 30/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 17.08.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová  
Omluven/a: p. Prchal 
Začátek: 17:00 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 30. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 29. 
 3) Schválení smlouvy o realitním zprostředkování s Reality Čechy a Morava. s.r.o., IČ:08134227, se sídlem Janov 43, 569 55 na 

pozemek p.č. st. 169, pozemky p.č. 1585/1 a p.č. 2615/67 vše v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu. 
 4) Oznámení o výsledku výběru žádosti o dotaci s názvem „Rekonstrukce podlahy sálu kulturního domu. 
 5) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce střechy, krytiny a klempířských prvků na č.p. 100“ 

s panem R.B., IČ: 76068353, dle předloženého návrhu. 
 6) Schválení doporučení SPOZu – nevyplácet plošně příspěvky rodičům na žáky pro školní rok 2021/2022. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 30. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 29.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o realitním zprostředkování se spol. Reality Čechy a Morava, s.r.o. IČ: 08134227 se sídlem Janov 43, 
569 55 na pozemek p.č. st. 169, pozemky p.č. 1585/1 a p.č. 2615/67 vše v k.ú. Koclířov, dle předloženého návrhu (č.p. 99 a přilehlé pozemky). 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí oznámení o výsledku výběru žádosti o dotaci s názvem „Rekonstrukce podlahy sálu kulturního domu“. Výzva č. 
5/2021 PRV. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce střechy, krytiny a klempířských prvků na č.p. 
100“ s panem R.B., IČ: 76068353 cena se navyšuje o vícepráce, o cenu 23 113,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu (Rekonstrukce 
střešních oken).  
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce schvaluje nevyplácet plošně příspěvky rodičům na žáky pro letošní školní rok 2021/2022 a schvaluje vyplatit z rozpočtu obce 
příspěvek ZŠ ve výši 1 000,- Kč na žáka na školní aktivity (školní výlet, plavecký výcvik, apod.) 
 
 
Rada skončena: 18:50 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


