
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 04.01.2022 na OÚ Koclířov

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

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 1.
 2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 45.
 3) Na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.J. a paní J.J., oba bytem Opatovec, žádost ze dne 27.12.2021.
 4) Schválení přílohy č. 2 k plánu zimní údržby místních komunikací pro rok 2022 dle předloženého návrhu.
 5) Schválení nového platového výměru řediteli ZŚ a MŠ Koclířov panu Ing. M.A. s účinností od 1.1.2022 dle předloženého návrhu.
 6) Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy od ČŠI Pardubice ze dne 20.12.2021

(Inspekční zpráva Čj.: ČŠIE-1292/21-E a Protokol o kontrole Čj.: ČŠIE -1292/21-E).   
 7) Stanovisko právníka odboru školství Mgr. A.K. z Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci nesplnění povinnosti ředitele ZŠ a

MŠ k získání odborné kvalifikace uvedené ve zprávě ČŠI.  
 8) Schválení dohody o provedení práce na práci v redakční radě se sl. E.M. Koclířov, dle předloženého návrhu a panem O.P. Svitavy,

dle předloženého návrhu.
 9) Schválení rozpočtové opatření RO 17/2021.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 1.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 45. 

Usnesení 3/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.J. a paní J.J. oba bytem Opatovec, ze dne 27.12.2021. Žádost bude
zařazena do pořadníku žadatelů o pronájem obecních bytů.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje přílohu č. 2 k plánu zimní údržby místních komunikací pro rok 2022 dle předloženého návrhu.
 
Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje nový platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Koclířov panu Ing. M.A. s účinností od 1.1.2022 dle předloženého návrhu. 

Usnesení 6/2022
Rada obce bere na vědomí skutečnosti zjištěných při inspekční činnosti v ZŠ a MŠ Koclířov okres Svitavy od ČŠI Pardubice ze dne 20.12.2021
(Inspekční zpráva Čj.: ČŠIE-1292/21-E a protokol o kontrole Čj.: ČŠIE-1293/20-E).

Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí stanovisko právníka odboru školství Mgr. A.K. z Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci nesplnění povinností
ředitele ZŠ a MŠ k získání odborné kvalifikace uvedené ve zprávě ČŠI.

Usnesení 8/2022
Rada obce schvaluje dohodu o provedení práce na práci v redakční radě se sl. E.M., Koclířov a panem O.P., Svitavy dle předloženého návrhu.

Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 17/2021.

Rada skončena: 21:20 hod.      
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
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VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 04.01.2022 na OÚ Koclířov

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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