Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 9/2022 obce Kobylí konané dne 26. 4. 2022
v 18:00 hod.
Přítomni:

Pavel Kotík

Omluven:

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 většin y členů.
Program:
1) Kontrola minulého zápisu
2) Smlouvy
3) Různé
4) Ukončení zasedání
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/09/2022 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
UR02/09/2022 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 8. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním z.s. o
veřejném provozování hudebních děl č. VP_2022_58806. Rada tuto Licenční smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/09/2022 Rada obce Kobylí schvaluje Licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním
z.s. o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2022_58806.
b) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu č. JMK075268/22/OSV s Jihomoravským krajem o poskytnutí finanční podpory
z prostředků Jmk na poskytování sociálních služeb. Rada tuto Smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/09/2022 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu č. JMK075268/22/OSV s Jihomoravským krajem o poskytnutí finanční
podpory z prostředků Jmk na poskytování sociálních služeb.
c) Starosta obce předložil návrh na zástupce obce ve školské radě na další tři roky. Rada obce je dnotlivé návrhy projednala a
schválila.
Hlasování – pro - 4, proti – 0, zdržel se – 1
UR05/09/2022 Rada obce schválila zástupce zřizovatele ZŠ Kobylí Pavlínu Mikulicovou, Marii Ondrušovou a Alici Vajbarovou
jako členy nové školské rady na další tříleté období
d) Starosta obce předložil návrh na zvýšení vstupného do muzea:

•
•
•

Dospělá osoba – 60,- Kč
Dítě, student, ZTP, důchodce – 40,- Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) – 150,- Kč

Hlasování – pro - 5, proti – 0, zdržel se – 0

UR06/09/2022 Rada obce schválila zvýšení vstupného do muzea dle předloženého návrhu.
3) Různé
a)
b)
c)

Starosta obce informoval o nabídce instalace elektronické úřední desky, rada vybrala firmu, která připraví konkrétní podklady .
Starosta obce informoval o začátku prací na příjezdové komunikace do dvora Muzea v květnu a o jednání s VaK Břeclav
ohledně komunikace Osvobození.
Starosta obce informoval o podání žádosti o dotaci na letošní Zarážení hory (přípravy již probíhají. Podle úspěšnosti bude
potom naplánovat doprovodný kulturní program.

4) Ukončení zasedání
Vzhledem k tomu, že program dnešního řádného jednání rady obce byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, prohlásil starost a toto
jednání za ukončené.
Další zasedání rady obce proběhne 10. 5. 2022.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Josef Kaňa

Mgr. Pavel Kotík, starosta

