
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 09.05.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař,  p. Paclík, p. Prchal, p. Oubrechtová, p. Augusta
Omluven/a:  
Začátek: 17:04
Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 11.
2) Přednesení ústní zprávy od  starosty  o plnění  rady obce č. 10.
3) Jmenování konkursní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy, Koclířov 123, 569 11 dle předloženého návrhu (přílohou této 
rady).

4) Schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2019 s p. P.K., Koclířov dle předloženého návrhu.
5) Schválení uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 s p. R.H. - opatrovancem obce, dle předloženého návrhu.
6) Schválení uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.4.2021 s p. R.K. a M.K.,  Vendolí na nebytové prostory na p.č. st. - 48/1

k.ú. Koclířov a to od 1.5.2022 do 31.10.2022 dle předloženého návrhu.
7) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu.
8) Pracovní náplň radního p. M.P.
9) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M za 4/2022.
10) Schválení výzvy  zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: Obnova místních komunikací v Koclířově – V.etapa 

(schválení výzvy, zadávací dokumentace, seznam dodavatelů a jmenování společné komise pro otevírání obálek a hodnocení a 
posouzení nabídek).

11) Schválení účetní závěrky za rok 2021 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 11.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady obce č. 10. 

Usnesení 3/2022
Rada obce jmenuje členy konkursní komise na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy dle předloženého návrhu (příloha zápisu jednání rady).

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření  dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2019 s p. P.K., Koclířov, a to na dobu určitou od 1.5.2022 do
30.4.2023 dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 s p. R.H., (zastoupeného obcí v opatrovnictví) v Koclířově na
dobu určitou a to od 1.5.2022 do 30.4.2023 dle předloženého návrhu, nebyl jiný vhodný uchazeč pro tento byt.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.4.2021 s p. R.K. a M.K., Vendolí na nebytové prostory na p.č. st. 48/1
k.ú. Koclířov na dobu určitou  a to od 1.5.2022 do 31.10.2022 dle předloženého návrhu.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí pracovní náplň člena rady p. M.P.

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2022 dle  výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M za 4/2022.

Usnesení 10/2022
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Obnova místních 
komunikací v Koclířově – V. etapa“ a v rámci této zakázky:
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a) schvaluje výzvu k podání nabídky dle předloženého návrhu,
b) schvaluje zadávací dokumentaci – obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) dle přeloženého návrhu,
c) schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle předloženého návrhu,
d) jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: starosta.

Usnesení 11/2022
Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, okres Svitavy dle 
předloženého návrhu od ředitele ze dne 12.4.2022. Čerpání z fondů musí být vždy  dopředu projednáno a schváleno zřizovatelem.

Rada skončena: 18:25 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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