
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 16/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 30.06.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Oubrechtová
Začátek: 16:30
Omluven/a: p. Paclík

Radu vede starosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 16.
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 15.
 3) Jmenování ředitelky příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, Koclířov 123, 569 11 dle 

doporučení konkursní komise (§ 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.).
 4) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2022. 
 5) Schválení objednávky- nové sloupy VO- horní konec dle nabídky ze dne 3.5.2022 se spol. Lelek- elektroservis s.r.o. Dětřichov, IČ: 

7869886.   
 6) Schválení objednávky na opravu lávky před čp. 238 v Koclířově dle cenové nabídky od spol. Gamini cz s.r.o. Koclířov, IČ: 

09884378.
 7) Schválení objednávky na zhotovení parkovací plochy před BD čp. 100 v Koclířově dle cenové nabídky od spol. Gamini cz s.r.o. 

Koclířov, IČ: 09884378.
 8) Aktualizace pořadníku o obecní byty k 30.6.2022.
 9) Žádost o koupi pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Koclířov od pana D.M. Koclířov ze dne 20.6.2022.
10) Žádost o pronájem obecního bytu od pana M.O. Mladějov na Moravě ze dne 22.6.2022.
11) Žádost o pronájem obecního bytu od sl. A.Š. Koclířov ze dne 22.6.2022.
12) Žádost o pronájem obecního bytu od paní M.S. Koclířov ze dne 30.6.2022.
13) Žádost o souhlas s úpravami v bytě čp. 100 v Koclířově od paní P.M. Koclířov ze dne 30.6.2022. 
14) Schválení objednávky na opravu mlatové cesty v parku Koclířov dle nabídky od spol. Goz Garden s.r.o., IČ: 05744164.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 16.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady obce č. 15. 

Usnesení 3/2022
Rada obce jmenuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s přihlédnutím k výsledkům konkursního řízení s účinností od
1.8.2022 paní PeadDr. J.J. ředitelkou příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, Koclířov 123,569 11. 

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zhotovení nových sloupů veřejného osvětlení (horní konec obce) dle nabídky od spol. Lelek-
elektroservis s.r.o. Dětřichov, IČ: 7869886.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu lávky před čp. 238 (lávka přes Třebovku k  místní komunikaci) dle cenové nabídky od spol.
Gamini cz s.r.o., Koclířov 263, IČ: 09884378.
 
Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zhotovení parkovací plochy před byt. domem čp. 100 v Koclířově dle cenové nabídky od spol.
Gamini cz s.r.o., Koclířov 263, IČ: 09884378.

Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí aktualizaci pořadníku o obecní byty k 30.6.2022.

Usnesení 9/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č 241/1 v k.ú. Koclířov od pana D.M. Koclířov, ze dne 20.6.2022.
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Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana M.O., Mladějov na Moravě, ze dne 22.6.2022.

Usnesení 11/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od slečny A.Š. Koclířov ze dne 22.6.2022.

Usnesení 12/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní M.S. Koclířov ze dne 30.6.2022.

Usnesení 13/2022
Rada obce uděluje souhlas s úpravami v bytě čp. 100 žadatelce paní P.M. Koclířov a ukládá starostovi projednat na stavebním úřadě ve
Svitavách. (Žádost ze dne 30.6.2022).

Usnesení 14/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu mlatové plochy-cest v parku v Koclířově od spol. Goz Garden s.r.o., IČ: 05744164 dle
cenové nabídky ze dne 30.6.2022.

Rada skončena: 17:08 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ladislav Prchal

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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