
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 21/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 22.08.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Paclík, p. Prchal, p. Augusta, p. Kulhan
Omluveni: p. Tesař
Začátek: 17:00
Omluven/a: 

Radu vede místostarosta.

Program – pořad jednání:
 1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 21.
 2) Přednesení ústní zprávy od místostarosty obce o plnění rady obce č. 20.
 3) Schválení uzavření pracovní smlouvy s p. Ž.K. od 1.9.2022 do 30.11.2022 dle předloženého návrhu, z rozpočtu obce.
 4) Schválení uzavření objednávky na výrobu vchodových dveří dle cenové nabídky ze dne 16.8.2022 se spol. OKNA SVITAVY CZ. 
 5) Schválení uzavření objednávky na kompletní regeneraci hrací plochy víceúčelového hřiště dle cenové nabídky od spol. UMĚLKY 

s.r.o.
 6) Schválení uzavření objednávky na tesařské a klempířské práce dle cenových nabídek se spol. Z.P. , IČ: 45567379 Hradec nad 

Svitavou na akci Vodárnička.
 7) Schválení rozpočtového opatření č. 8/2022.

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 21.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od místostarosty o plnění rady obce č. 20. 

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s p. Ž.K., Koclířov, na dobu určitou od 1.9.2022 do 30.11.2022 z rozpočtu obce na pozici pomocný
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na výrobu dveří – vchodové, v čp. 122 (hlavní uzávěr vody) dle cenové  nabídky ze dne 16.8.2022
se spol. OKNA SVITAVY CZ, s.r.o., IČ: 05600219, Svitavy.

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na kompletní regeneraci hrací plochy víceúčelového hřiště dle cenové nabídky se spol. UMĚLKY
s.r.o., IČ: 04776763, Brno

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zhotovení krytiny, tesařské a klempířské práce na Vodárničce u čp. 65 Koclířov dle cenových
nabídek se spol. Z. P. , IČ: 45567379, Hradec nad Svitavou.

Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022.

Rada skončena: 17:30 hodin
Zapsal/a: Mojmír Paclík
Ověřil/a: René Kulhan

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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