
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 29/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 25.11.2022 na OÚ Koclířov

Přítomni: p. Tesař, p. Prchal, p. Augusta, p. Paclík, p. Strnad
Omluveni:
Začátek: 17:02
Radu vede starosta obce.

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 29.
2) Přednesení ústní zprávy starosty  o plnění rady obce č. 28.
3) Schválení uzavření smlouvy o dodávce pitné vody č. 20221990 se spol. Vodárenská Svitavy s.r.o., IČ: 27549704 na odběr vody v čp.  
123 v Koclířově.
4) Schválení uzavření smlouvy o dílo se spol.  Dolestav SY s.r.o.,  IČ: 27785874, Hlavní 413/17a Svitavy na dílo“Rekonstrukce ZTI  
fotbalových kabin SK FC Koclířov“ na základě hodnotící, výběrové a doporučující komise. Cena díla činí 928.290,15 Kč bez DPH. 
5) Schválení uzavření dohody o provedení práce s p. M. P., Koclířov na pozici domovník v bytovém domě čp. 140 na dobu od 1.12.-
31.12.2022 dle předloženého návrhu.
6) Schválení rozpočtového opatření.
7) Žádost o finanční příspěvek od ZO ČZS Koclířov, z.s. ze dne 21.11.2022.
8) Ukončení členství v redakční radě Koclířovského zpravodaje od p. Mgr. K.V., ze dne 14.11.2022.
9) Nesouhlas s udělením výtky od ředitelky školy PaedDr. J.J. ze dne 22.11.2022. 

Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 29.

Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění rady č. 28.

Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávce pitné vody č. 20221990 se spol. Vodárenská Svitavy s.r.o., IČ: 27549704 pro objekt čp. 123  
Koclířov.

Usnesení 4/2022
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce ZTI fotbalových kabin SK FC Koclířov“ se spol. Dolestav SY s.r.o., IČ:  
27785874, Svitavy, cena díla činí 928290,15 Kč bez DPH (bude financováno společně s dotací od NSA), doporučeno hodnotící komisí.
p.Tesař upozornil na možný střet zájmu jeho osoby (předseda spolku SK FC Koclířov).

Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce na pozici „Domovník na bytovém domě v čp. 140 v Koclířově“ s p. M.P., na dobu  
určitou a to od 1.12.2022 do 31.12.2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 dle předloženého návrhu.

Usnesení 7/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce od ZO ČZS Koclířov, z.s., IČ: 72543990 ze dne 21.11.2022. Bude  
zahrnuto do rozpočtu obce pro rok 2023.

Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí vystoupení z redakční rady Koclířovského zpravodaje od p. Mgr. K.V. k 31.12.2022.

Usnesení  9/2022
Rada obce bere na vědomí nesouhlas s udělením výtky od ředitelky ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy PaedDr. J.J. ze dne 22.11.2022.

Rada skončena: 17:45 hodin
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta

                                                                 Jiří Tesař                                                                                  Mojmír Paclík
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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