Výpis ze zápisu č. 1/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného
dne 22.02.2019 v 18:00 hod. v Kulturním domě
Usnesení č. 1/1-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 6. jednání ZO:
1) Schválení programu ZO č. 1
2) Schválení zápisů ZO č. 6 z roku 2018
3) Zpráva starosty o činnosti rady obce RO od č. 44 z roku 2018 po RO č.7 /2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 + pověření zastupitelstva obce na provádění rozp. opatření radou obce
4) Dispozice s majetkem obce:
- p.č. st. 633 kú Koclířov (p.
- p.č. 5003, 5004 a 5040 kú Koclířov (p.
a
- p.č. 911/1 a 991/2 kú Koclířov (p.
nově vzniklá parcela č. 991/1 dle GP č. 635-588/2018
- p.č. 2403/60 – nově vzniklá z p.č. 2403/2 a 5541/2 – nově vzniklá z p.č. 5541 kú Koclířov (p.
dle GP 634-586/2018
- p.č. 133/2 – nově vzniklá z p.č. 133 a 2664/2 obě v kú Koclířov (p.
dle GP 630-565/2018
5) Schválení podání žádostí o dotaci na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
- podprogram dotační titul DT117d8210A – podpora obnovy místních komunikací (etapy zadní místní komunikace v obci)
- podprogram dotační titul DT117d8210C – podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (odstavná plocha u obecního úřadu
Koclířov)
- podprogram dotační titul DT117d8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov (oprava budovy OU a MŠ, čp. 123 – výměna
střešní krytiny, klempířských prvků, oprava fasády, vstupní dveře)
- podprogram dotační titul DT117d8210H – podpora a budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (projekt Dětská hřiště
obce Koclířov)
6) Kontrolní výbor obce (KV), schválení plánu činnosti, odstoupení členky KV p.
7) Finanční výbor obce (FV) schválení plánu činnosti
8) Schválení poskytnutí finančního daru 20 tis. Kč
9) Diskuze
10) Závěr
Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: p. Kulhan René, p.Votřel Josef, p. Mgr. Oubrechtová Anna
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: p. Augusta Přemysl, p. Prchal Ladislav
Zápis vypracuje: p. Eva Veselá

___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 2/1-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 6 z roku 2018.

___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 3/1-2019-I:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti rady obce a to od č. 44 z roku 2018 po č. 7 z roku 2019.
Usnesení č. 3/1-2019-II:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.
Usnesení č. 3/1-2019-III:
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.
uděluje pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatření ve schváleném rozsahu a to pro rozpočtový rok 2019 včetně posledního
závěrečného rozpočtového opatření.
a) zapojit veškeré účelově vázané finanční prostředky (např. dotace, příspěvky, granty, dary přiznané v průběhu roku) poskytnuté z jiného
rozpočtu do rozpočtu obce
b) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu objektivně působících skutečností,
které ovlivňují plnění rozpočtu, aniž by se změnil schválený objem celkových výdajů
c) navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtovaných výdajů, za jedno rozpočtové opatření v
celkové výši max 300 tis. Kč za předpokladu, že dojde k navýšení rozpočtem nepředvídatelných příjmů.
Po schválení v radě obce budou elektronicky zasílána zastupitelům obce.

___________________________________________________________________________________________________

Usnesení č. 4/1-2019-I:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy pozemku - p.č. st. 633 kú Koclířov panu
,
,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2435 vypracovaným soudním znalcem Ing. Stanislavem Boháčem z ledna 2019 ve
výši 200 000,- Kč.
Usnesení č. 4/1-2019-II:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy pozemku - p.č. 5003, 5004 a 5040 všechny v kú Koclířov .
a
,
,
za cenu stanovenou VOS č. 3/2014 takto: p.č.5003 za cenu 27170,- Kč, p.č. 5004 za cenu 8140,Kč a p.č. 5040 za cenu 14430,- Kč. Celková cena za pozemky činí 49740,- Kč.
Usnesení č. 4/1-2019-III:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy pozemku p.č. 991/1 kú Koclířov dle GP č.635-588/2018 (jedná se o nově
vzniklý pozemek z původních p.č.991/1 a 991/2) za cenu dle VOS č.3/2014
,
,
za cenu 12935 ,Kč + 21% DPH. K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 6050,- včetně DPH.
Usnesení č. 4/1-2019-IV:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy pozemku p.č. 2403/60 a p.č. 5541/2 obě kú Koclířov dle GP č.634568/2018. ( p.č. 2403/60 – nově vzniklá z p.č. 2403/2 a 5541/2 – nově vzniklá z p.č. 5541 kú Koclířov)
,
,
za cenu stanovenou VOS č. 3/2014 takto: p.č.2403/60 za cenu 19825,- Kč a p.č.5541/2 za cenu 5775,- Kč. Celková cena za
pozemky činí: 25 600,- Kč. K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 6692 ,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 4/1-2019-V:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy, ve které bude uvedeno: pozemky se prodávají včetně všech součástí a
příslušenství, k pozemku p.č. 133/2 a p.č. 2664/2 obě kú Koclířov dle GP č.630-565/2018 (p.č. 133/2 – nově vzniklá z p.č. 133 a 2664/2)
,
,
za cenu stanovenou VOS č. 3/2014 takto: p.č. 133/2 a cenu 16200,- Kč a p.č. 2664/2 za
cenu 33215,- Kč po slevě 30 % dle VOS č. 3/2014 podle článku III. bodu 3.2 – špatná přístupnost. Celkem cena za pozemky činí 49 415,Kč. K ceně bude připočtena poměrná část na pořízení GP ve výši 3151,- Kč včetně DPH. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na uvedené
pozemky bude souhlas zřízení věčného břemene – služebnosti ve prospěch obce Koclířov pro přístup k vedení obecního vodovodu.

___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 5/1-2019-I:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
- podprogram dotační titul DT117d8210A – podpora obnovy místních komunikací (oprava místních komunikací v obci).

Usnesení č. 5/1-2019-II:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram
dotační titul DT117d8210C – podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (odstavná plocha u obecního úřadu Koclířov).
Usnesení č. 5/1-2019-III:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram
dotační titul DT117d8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov (oprava budovy OU a MŠ, čp. 123 – výměna střešní krytiny,
klempířských prvků, oprava fasády, vstupní dveře).
Usnesení č. 5/1-2019-IV:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram
dotační titul DT117d8210H – podpora a budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (projekt Dětská hřiště obce Koclířov).

___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 6/1-2019- I:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce.

Usnesení č. 6/1-2019-II:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci na člena kontrolního výboru
Hlasování o doplnění usnesení
Usnesení č. 6/1-2019-III:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na doplnění, aby se členem KV stala .
Usnesení č. 6/1-2019-IV:
Zastupitelstvo obce volí za člena KV sl.

.

ke dni 31.1.2019.

. Návrh předkládá zastupitel p.

.

s účinností od 1.3.2019.

___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 7/1-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru obce.

___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 8/1-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí jednorázového finančního daru ve výši 20 tis. Kč
překonání jeho životní situace po těžké autonehodě.

,

na

___________________________________________________________________________________________________
Diskuse:
p.
se ptá, jestli se plánuje oprava křížku u čp. 51, odpovídá starosta J. Tesař – byla podána žádost na Pardubický kraj.
p.
děkuje za údržbu křížku za
panu
, který se postaral o vysekání jeho okolí.
p.
se ptá, na sběr kovového odpadu, zda by nešlo objíždět domy a posbírat tento odpad přímo od občanů.
p.
se ptá, na dlužníky a na mapování pozemků, odpovídá starosta obce, že toto mapování bude pokračovat. Na stav dlužníků
v obci podává vysvětlení místostarosta p. Kala, který tuto problematiku má na starosti.
p.
se ptá, jestli nejde vyřešit problém majitelů vlastnící čtyřnohé miláčky – psy, kteří neuklízí psí exkrementy.
Ing.
se ptá, jestli by nešla poptat lepší cena na zhotovení geometrických plánů.
Starosta obce upozorňuje, že v letošním roce bude problém sehnat zaměstnance na veřejnoprospěšné práce.
p.
upozorňuje, že dle NOZ se musí dodržovat vzdálenost stavby od sousedního pozemku dva metry.
p.
se ptá, jestli by nešel vymyslet nějaký motivační program pro občany, aby pomohli sekat okolí kolem svého domu.
p.
se ptá, v jaké fázi je oprava čp. 89, vysvětluje starosta J. Tesař
p.
děkuje
za shrnování sněhu.
p.
se ptá na dopravní značení u váhy, vysvětluje starosta J. Tesař, v těchto místech se kříží dvě křižovatky, ještě se zde budou
doplňovat betonové květináče, aby zde neparkovaly nákladní automobily
Další jednání zastupitelstva obce je plánováno na 26.4.2019.

Za správnost výpisu:

Eva Veselá

………………………………………

Jiří Tesař

……………………………………….

