Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 10/2021 obce Kobylí konané dne 18. 5. 2021
v 17:00 hod.
Přítomni:

Pavel Kotík
Radek Kovář
Josef Kaňa
Vlastimil Janda

Omluven:

Jiří Možný (části jednání se zúčastnil)

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) Různé
3) Smlouvy
4) Ukončení zasedání
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/10/2021 Program 10. 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
UR02/10/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 9. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu č. JMK63168/2021 o vypůjčení mobilní sirény s Jihomoravským krajem pro potřeby
SDH Kobylí. Rada smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu č. JMK63168/2021 o vypůjčení mobilní sirény s Jihomoravským krajem
pro potřeby SDH Kobylí.
b) Starosta obce předložil ke schválení Kupní smlouvu na vyřazený automobil Magma s p. Luďkem Foldou. Rada obce kupní
smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Kupní smlouvu na vyřazený automobil Magma s p. Luďkem Foldou.
c) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o právu provedení stavby s p. J.S. Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR05/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby s p. J.S.
d) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Technických služeb s firmou Media
Strategy, a.s., IČ 26437465. Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR06/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Technických služeb
s firmou Media Strategy, a.s., IČ 26437465.
e) Starosta obce předložil ke schválení Nájemní smlouvu s Vinařstvím Vajbar Kobylí na část pozemku p.č. 8766/2. Cena pronájmu byla
stanovena na základně praxe v okolních obcích a ve stejné výši jaká se používá v Kobylí. Rada smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR07/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Nájemní smlouvu s Vinařstvím Vajbar Kobylí na část pozemku p.č. 8766/2.
Na jednání přichází radní Jiří Možný.

f) Starosta obce předložil ke schválení Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemků p.č. 8471 a p.č. 8760 za účelem umístění
reklamních bannerů. Rada obce žádost projednala a schválila vyhlášení Záměru pronájmu.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR08/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemků p.č. 8471 a p.č. 8760.
g) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci se ZŠ Kobylí za účelem
předfinancování projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Výzva č. 68 –
„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – int. pr. CLLD“, název projektu - Modernizace
učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075. Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR09/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci se ZŠ Kobylí za
účelem předfinancování projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Výzva č.
68 – „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – int. pr. CLLD“, název projektu Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075.
h) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o dílo s P. Stohanzlem na akci rekonstrukce WC dívky, chlapci - 1. patro budovy
přístavby školy. Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR10/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o dílo s P. Stohanzlem na akci rekonstrukce WC dívky, chlapci - 1. patro
budovy přístavby školy.
ch) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o dílo s L. Kacerem na akci výměna podlahové krytiny ve třídách budovy ZŠ Kobylí
(třída 4. 6.B, 9.B v současném školním roce). Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR11/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o dílo s L. Kacerem na akci výměna podlahové krytiny ve třídách budovy
ZŠ Kobylí (třída 4. 6.B, 9.B v současném školním roce).
i) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o dílo s firmou Getec Klobouky spol. s r.o. na akci rekonstrukce WC dívky, chlapci - 1.
patro budovy přístavby školy. Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
UR12/10/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Getec Klobouky spol. s r.o. na akci rekonstrukce WC dívky,
chlapci - 1. patro budovy přístavby školy.
3) Různé
a)
b)
c)
d)

Probírali jsme další reklamní akce obce
Starosta informoval o jednání kulturní komise, o organizaci Hodové neděle (krojový průvod, koncert Lácaranky). Běží také
přípravy na Zarážení hory 2021.
Starosta obce informoval o přidělené dotaci z MAS Hustopečsko na rekonstrukci chodníků na ulici Sokolská ve výši 850 000 Kč.
Probírali jsme stav techniky v Technických službách, počet pracovníků TS, možnosti přijetí nového pracovníka.
Jiří Možný konstatoval, že nejsou odstraňovány závady z mapy Závad, starosta doporučil další postup.

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 8. 6. 2021.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Radek Kovář

Mgr. Pavel Kotík, starosta

