
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 3/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 17.01.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Prchal, p. Kala, p. Oubrechtová-příchod 17:40
Omluven/a: 
Začátek: 17:38
Radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
  1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 3.
  2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 2.
  3) Odvolání pana Ing. M.A. z pracovního místa ředitele základní školy a mateřské školky Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 ke dni

31.7.2022 z důvodu nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení
podle zvláštního právního předpisu zákona č. 583/2004 Sb. odvolání z funkce je v souladu s § 166 odst. 4 písm. c zákona č.
561/2004 Sb. – školský zákon v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích (Protokol ČŠI- Čj. ČSIE –
1292/21E)

  4) Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 4 v BD č.p. 122 v Koclířově s panem J.B. (syn po zemřelé paní M.H.) dle žádosti ze dne
13.1.2022 a předloženého návrhu.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 3.

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

Usnesení 3/2022
Rada obce odvolává pana Ing. M.A. z pracovního místa ředitele základní školy a mateřské školy Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 ke dni
31.7.2022 z důvodu nesplnění podmínky získání znalostí z oblastí řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního
právního předpisu zákona č. 563/2004 Sb. odvolání z funkce je v souladu s § 166 odst. 4 písm. c zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon a
v souladu s § 102 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb – zákona o obcích. Nesplnění podmínky bylo zjištěno Českou školní inspekcí
Pardubického inspektorátu ve dnech 3. a 4.11.2021 a uvedeno ve zprávě (Inspekční správa) Čj- ČSIE- 1292/21-E.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp 122 v Koclířově dohodou ke dni 17.1.2022 z důvodu úmrtí nájemníka (paní
M.H.) na základě žádosti syna pana J.B. bytem Moravská Třebová ze dne 13.1.2022. Dle předloženého návrhu. 
 

Rada skončena: 19:45 hod.      
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Rudolf Kala

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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