Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 9/2021 obce Kobylí konané dne 4. 5. 2021
v 18:00 hod.
Přítomni:

Pavel Kotík
Radek Kovář
Jiří Možný
Josef Kaňa
Vlastimil Janda

Omluven:

Hosté: B. Helešicová, Pavel Novák, Rostislav Čejka, Rostislav Rusňák, Ivo Kutáč, Antonín Kovářík, Radim Herůfek, Michal Zich
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) Různé
3) Smlouvy
4) Ukončení zasedání
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/09/2021 Program 9. jednání Rady obce Kobylí byl schválen.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání rady obce Kobylí byl jmenován Josef Kaňa.
1) Kontrola minulého zápisu
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR02/09/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 8. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Různé
a)
b)
c)
d)

e)

Michal Zich informoval přítomné o nových dotačních titulech v rámci MAS Hustopečsko
Michal Zich spolu se starostou Sokola Radkem Kovářem okomentoval žádost na příspěvek na nákup nové sekačky na trávu,
bude projednáno v zastupitelstvu.
Starosta obce informoval o investičních akcích, které se buď již realizují nebo budou v nejbližší době realizovat..
Místostarosta obce okomentoval žádost Základní školy o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu „Modernizace
učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí, reg. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075. Na tento projekt byla škole poskytnuta dotace
z IROP ve výši 519 019,20 Kč, což představuje 95% celkových náklad. Zbylých 5% pokryje škola ze svého rozpočtu. Škola
žádá o zmíněný obnos proto, že financování z IROP proběhne „ex post“, tzn. až po ukončení projektu 30. září 2021.
Tato žádost bude předána ke schválení obecním zastupitelstvem. Dále informoval o chystaných opravách a rekonstrukcích ve
škole o prázdninách, také tato žádost o poskytnutí finančního příspěvku bude projednána v obecním zastupitelstvu.
Po krátké diskuzi hosté odešli a rada pokračovala v dalším jednání, ze kterého se omluvil Jiří Možný.

3) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Stavby RuFa s.r.o. ze dne 15. 10. 2020, IČ 29313449, ve
které se mění termín dokončení na 15. červen 2021. Důvodem je větší objem prací firmy CETIN. Rada dodatek projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/09/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Stavby RuFa s.r.o. ze dne 15. 10. 2020, IČ
29313449, ve které se mění termín dokončení na 15. červen 2021.
b) Místostarosta obce předložil ke schválení Stanovení úplaty za školské služby dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. pro školní rok 2021/2022
v Základní škole Kobylí. Z předložené kalkulace byla navržena částka 100 Kč/dítě/měsíc. Rada obce výši úplaty projednala a
schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/09/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Stanovení úplaty za školské služby dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. pro školní rok
2021/2022 v Základní škole Kobylí ve výši 100 Kč/dítě/měsíc.
c) Místostarosta obce předložil ke schválení Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Mateřské škole
Kobylí. Z předložené kalkulace byla navržena částka 400 Kč/dítě/měsíc. Rada obce výši úplaty projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR05/09/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Mateřské
škole Kobylí ve výši 400 Kč/dítě/měsíc.

d) Místostarosta obce předložil ke schválení Žádost o povolení provedení stavebních úprav v budově základní školy. Zmíněné úpravy
budou provedeny na náklady školy, schválení je nutné, protože se jedná o novou pevnou součást budovy.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR06/09/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Žádost o povolení provedení stavebních úprav v budově Základní školy Kobylí.
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 18. 5. 2021.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Josef Kaňa

Mgr. Pavel Kotík, starosta

