Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 4/2021 obce Kobylí konané dne 23. 2. 2021
v 18:00 hod.
Přítomni:

Omluven:

Pavel Kotík
Jiří Možný
Radek Kovář
Josef Kaňa
Vlastimil Janda
---

Hosté:

---

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 – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/042021 Program 4. jednání Rady obce Kobylí byl schválen.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání rady obce Kobylí byl jmenován Radek Kovář.
1) Kontrola minulého zápisu
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR02/04/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 3. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 20/2019 na svoz tříděných odpadů a jejich dotřiďování s firmou
STKO Mikulov spol. s r. o. Mění se ceny jednotlivých úkonů, hlavně za obsloužení popelnice, odvoz netříděného plastu a odvoz skla.
Rada smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/04/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 20/2019 na svoz tříděných odpadů a jejich dotřiďování
s firmou STKO Mikulov spol. s r. o.
b) Starosta obce předložil ke schválení žádost společnosti Dimatex CS spol. s r. o. Stráž nad Nežárkou na zavedení

poplatku za obsluhu kontejnerů na textil (400 Kč/rok/kontejner), které jsou rozmístěny po obci. Rada obce žádost
projednala a schválila ji v předloženém znění.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/04/2021 Rada obce Kobylí schvaluje žádost společnosti Dimatex CS spol. s r. o. Stráž nad Nežárkou na zavedení

poplatku za obsluhu kontejnerů na textil.
c) Starosta obce předložil ke schválení žádost Vinařství Vajbar o pronájem obecních pozemků. Rada obce s pronájmem souhlasí, ale
je potřeba na společné schůzce ještě dořešit detaily. Zástupci Vinařství budou pozváni na další jednání rady.
3) Různé
a)
b)
c)
d)

Starosta obce informoval o přidělení dotace na sociální služby z prostředků Jihomoravského kraje
Starosta obce informoval o udělení stavebního povolení na komunikaci u mateřské školy.
Starosta obce informoval o zahájení prací na cyklostezce na Mokřady (1. března) a na rekonstrukci ulice Sokolská (8. března)
Starosta obce informoval o přerušení dodávek elektrického proudu v obci ve dnech 10. a 12. března. Více na www.kobyli.cz. Na
to konto místostarosta obce informoval o tom, že 12. března bude ve škole ředitelské volno a nebude se vyučovat.

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 9. 3. 2021.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Radek Kovář

Mgr. Pavel Kotík, starosta

