Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 12/2021 obce Kobylí konané dne 15. 6. 2021
v 17:00 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) Různé
3) Smlouvy
4) Ukončení zasedání
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/12/2021 Program 12. jednání Rady obce Kobylí byl schválen.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání rady obce Kobylí byl jmenován Josef Kaňa.
1) Kontrola minulého zápisu
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR02/12/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 11. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu s Dechovou hudbou Zlaťanka, předmětem smlouvy je zajištění hudební produkce
během hodovní soboty 19. 6. 2021. Rada smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/12/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu s Dechovou hudbou Zlaťanka, předmětem smlouvy je zajištění hudební
produkce během hodovní soboty 19. 6. 2021.
b) Starosta obce předložil ke schválení Dohodu o hudební produkci s Dechovou hudbou Lácaranka, předmětem dohody je zajištění
hudební produkce během hodovní neděle 20. 6. 2021. Rada dohodu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/12/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Dohodu o hudební produkci s Dechovou hudbou Lácaranka, předmětem dohody
je zajištění hudební produkce během hodovní neděle 20. 6. 2021.
c) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí s EG.D, a.s., IČO 28085400 č. HO-001030068000/001-RGV o
zřízení věcného břemene – přípojka NN. Rada smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR05/11/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s EG.D, a.s., IČO 28085400 č. HO-001030068000/001RGV o zřízení věcného břemene – přípojka NN.

3) Různé
a)
b)

c)

Starosta obce informoval o materiálech týkajících se rekonstrukce kuchyněk v mateřské škole, bylo poskytnuto finančnímu výboru
i zastupitelům, bude projednáno na veřejném jednání obecního zastupitelstva.
Starosta informoval o podaných žádostech o dotaci prostřednictvím MAS Hustopečsko, žádosti podala Obec Kobylí na vybavení
muzea, základní škola na rekonstrukci zabudovaných skříní ve třídách a mateřská škola na rekonstrukci nábytku. Všechny
dotace jsou do 300 000 Kč, podíl obce by případně činil 20%.
Místostarosta informoval o výsledku poptávkového řízení na nový konvektomat do školní jídelny. Z 5 nabídek byla vybrána
nabídka firmy ProGastro GTE s.r.o. Hustopeče, která splnila požadavky a nabídla nejnižší cenu (306 241,32 Kč).

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 podle potřeby.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Josef Kaňa

Mgr. Pavel Kotík, starosta

