Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 7/2021 obce Kobylí konané dne 13. 4. 2021
v 18:00 hod.
Přítomni:

Pavel Kotík
Radek Kovář
Josef Kaňa
Vlastimil Janda

Omluven:

Jiří Možný

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 – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/072021 Program 7. jednání Rady obce Kobylí byl schválen.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání rady obce Kobylí byl jmenován Radek Kovář.
1) Kontrola minulého zápisu
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR02/07/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 6. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor z areálu Technických služeb firmou Stavkus,
s.r.o. Boleradice. Rada výpověď smlouvy projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/07/2021 Rada obce Kobylí schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostorv areálu Technických služeb
firmou Stavkus s.r.o. Boleradice.
b) Starosta obce navrhl zrušení Ustanovení rady obce Kobylí ze dne 1. 10. 2009 o konání svatebních obřadů – matriční obvod Kobylí,
Vrbice a Brumovice, protože již neodpovídá současně platné legislativě. Rada obce zrušení ustanovení projednala a schválila ho.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/07/2021 Rada obce Kobylí schvaluje zrušení Ustanovení rady obce Kobylí ze dne 1. 10. 2009 o konání svatebních obřadů.
c) Starosta obce předložil ke schválení vyhlášení Záměru pronájmu části nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží v budově
Technických služeb dle přiloženého nákresu. Rada obce vyhlášení záměru projednala a schválila ho v předloženém znění.
Hlasování – pro - 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR05/07/2021 Rada obce Kobylí schvaluje vyhlášení Záměru pronájmu části nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží
v budově Technických služeb dle přiloženého nákresu.

d) Starosta obce předložil ke schválení vyhlášení Záměru pronájmu části pozemků parcelní číslo 8766/2 a parcelní číslo 8767 v k. ú.
Kobylí dle přiloženého nákresu. Rada obce vyhlášení záměru projednala a schválila ho v předloženém znění.
Hlasování – pro - 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR06/07/2021 Rada obce Kobylí schvaluje vyhlášení Záměru pronájmu části pozemků parcelní číslo 8766/2 a parcelní číslo
8767 v k. ú. Kobylí dle přiloženého nákresu.

e) Starosta obce předložil ke schválení Darovací smlouvu Honebního společenstva Kobylí na Moravě. Rada obce Darovací smlouvu
projednala a schválila ji v předloženém znění.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR/07/07/2021 Rada obce schvaluje Darovací smlouvu Honebního společenstva Kobylí na Moravě.

3) Různé
a)
b)

Starosta obce informoval o zahájení archeologických prací na pozemcích obce v trase dálkového plynovodu..
Starosta obce informoval o pokračování prací na cyklostezce (19. dubna se bude asfaltovat), na ulici Sokolská (práce pokračují
podle harmonogramu).

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 27. 4. 2021.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Radek Kovář

Mgr. Pavel Kotík, starosta

