Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 3/2021 obce Kobylí konané dne 9. 2. 2021
v 18:00 hod.
Přítomni:

Pavel Kotík
Jiří Možný
Radek Kovář
Josef Kaňa

Omluven:

Vlastimil Janda

Hosté:

Libor Loveček, Pavel Novák, Radek Kovář, Antonín Kovařík, Rostislav Čejka, Radim Herůfek, Ivo Kutáč

Společně se zastupiteli diskutovala rada obce nad dotacemi pro místní organizace a spolky pro rok 2021. Předseda finančního
výboru L. Loveček okomentoval žádosti spolků, a následně návrhy na rozdělení pro nadcházející rok. Zmínil nedostatky při podávání
žádostí i při konečném vyúčtování ze stran některých spolků a organizací.
Proběhla diskuze nad podporou sportu, hlavně po stránce nabídky jednotlivých sportovních odvětví. I. Kutáč navrhl, aby byla v rámci
naší mládeže (především žáků ZŠ) zpracována anketa, která objasní zájem o jednotlivé sporty. I. Kutáč bude zastupitele o výsledku
ankety informovat.
Starosta seznámil přítomné s připravovanými záměry v oblasti převodu nemovitostí.
Dále pokračovalo řádné zasedání rady bez přizvaných hostů.
V úvodu prohlásil starosta P. Kotík, že toto jednání rady obce bylo řádně svoláno. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů.
Program:
1) Kontrola minulého zápisu
2) Smlouvy
3) Různé
4) Ukončení zasedání
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/03/2021 Program 3. jednání Rady obce Kobylí byl schválen.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání rady obce Kobylí byl jmenován Josef Kaňa.
1) Kontrola minulého zápisu
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR02/03/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 2. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu NS-20-0046 o provozování tiskového systému a souvisejících. Rada smlouvu
projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/03/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu NS-20-0046 o provozování tiskového systému a souvisejících službách.
b) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-001030062608/002-ENGS s E.ON

Distribuce, a.s. České Budějovice, IČO 28085400 „Kobylí, rozš. NN, Gala farm K6612“. Rada obce smlouvu projednala a
schválila ji v předloženém znění.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/03/2021 Rada obce Kobylí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-001030062608/002-ENGS s E.ON

Distribuce, a.s. České Budějovice, IČO 28085400 „Kobylí, rozš. NN, Gala farm K6612“.
c) Starosta obce předložil ke schválení Vnitřní směrnici č. 1/2021 o poskytování příspěvku na stravné formou stravenkového paušálu.
Rada obce směrnici projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR005/03/2021 Rada obce Kobylí schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 o poskytování příspěvku na stravné formou
stravenkového paušálu.
3) Různé
Rada probírala rozpracovanost jednotlivých investičních akcí v 1. pololetí letošního roku.

4) Ukončení zasedání
Vzhledem k tomu, že program dnešního řádného jednání rady obce byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, prohlásil starosta toto
jednání za ukončené.
Další zasedání rady obce proběhne 23. 2. 2021.
Zapsal: Jiří Možný
Ověřil: Josef Kaňa

Mgr. Pavel Kotík, starosta

