VÝPIS ZE ZÁPISU č. 24/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 18.06.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p.Bršlica
Omluveni: p. Kala
Hosté:
Začátek: 17:30

radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 24.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 23.
3) Schválení dodavatele na projekt „Koclířov,Boží Muka-restaurování“ (doporučení hodnotící a výběrové komise).
4) Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel v k.ú. Koclířov: St.p.č. 72, p.č. 613, p.č. 2719, na ÚD a EÚD obce.
5) Schválení uzavření nájemní smlouvy č.13/2019 na část pozemku p.č. 1585/1 k.ú. Koclířov (400 m 2) dle zákresu v mapě KN s p. D.D.
Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy.
6) Schválení uzavření nájemní smlouvy č.12/2019 na část pozemku p.č. 5424 k.ú. Koclířov (479 m2) a p.č. 578 k.ú. Koclířov s p. A.V.
Koclířov dle předloženého návrhu a ukončení nájemní smlouvy ev.č. 1/2017 dohodou k 30.6.2019.
7) Žádost o osvobození za poplatek za komunální odpad pro rok 2019 za 3. dítě v rodině (L.) od p. R.S. Koclířov, žádost ze dne
14.6.2019.
8) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019104/VB/1
Koclířov, p.č. 1895.knn (+p.č. 2615/1) s ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČ: 24729035.
9) Žádost o osvobození za poplatek za komunální odpad pro rok 2019 za 3.dítě v rodině (F.) od p. L.M. Koclířov, žádost ze dne
17.6.2019.
10) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov na 20.7.2019 od 13:00 – 16:00 od p. J.P. Koclířov, žádost ze dne 17.6.2019.
11) Žádost o dočasné užívání bytu třetí osobou v č.p. 128 v Koclířově, byt č.4 p. S.O., Koclířov na základě žádosti p.L.Z. uživatelky
bytu ze dne 17.6.2019.
12) Sdělení MMR ČR ze dne 17.6.2019 – Čj: MMR – 281/66/2019-57/1 o schválení prodloužení termínu akce „5 TI Koclířov cv.č.
117D513000421“ do 30.5.2022.
13) Aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty a (DPS v č.p. 122)
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 24.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 23.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje na základě doporučení hodnotící a výběrové komise za dodavatele restaurování sochy – akce : „ Koclířov-Boží Muka –
restaurování“ p. M.B. Koclířov za cenu 196 000Kč (není plátcem DPH) včetně uzavření smlouvy o dílo.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel p.č.613,p.č.2719,st.p.č.72 všechny v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce.
Usnesení 5/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 13/2019 na část pozemku p.č. 1585/1 v k.ú. Koclířov (400 m2) za účelem zahrady s p. D.D.
Koclířov za cenu nájemného 400Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 12/2019 na pozemky p.č.578 a část p.č. 5424 (479 m 2) obě v k.ú. Koclířov s p. A.V. Koclířov
za cenu ročního nájemnéhon792 Kč dle předloženého návrhu smlouvy a schvaluje ukončení nájemní smlouvy ev.č.1/2017 dohodou
k 30.6.2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 za 3. dítě v rodině (L.)dle OZV č.1/2018 čl.6 bod c na základě podané
žádosti od p.R.S. Koclířov ze dne 14.6.2019.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č.IV-12-2019104/VB/1,
Koclířov, p.č. 1895, knn se spol.ČEZ DISTRIBUCE, a.s. IČ: 24729035 na zřízení el. přípojky k p.č.1895 v k.ú. Koclířov v pozemku p.č. 2615/1.
Usnesení 9/2019
1

VÝPIS ZE ZÁPISU č. 24/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 18.06.2019 na OÚ Koclířov
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 za 3. dítě v rodině (F.) dle OZV č. 1/2018 čl. 6 bod c na základě žádosti
podané p. L.M. Koclířov ze dne 17.6.2019.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD v Koclířově na den 20.7.2019 od 13:00 – 16:00 p. J.P. Koclířov dle sazebníku n. směrnici č.9/2015 na
základě jeho žádosti ze dne 17.6.2019.
Usnesení 11/2019
Rada obce souhlasí s podnajmutím bytu č. 4 v č.p. 128 v Koclířově p. S.O. Koclířov (dočasné užívání) od 1.8.2019, na základě podané žádosti
od p. L.Z. ze dne 17.6.2019 obci bude nadále hrazeno nájemné dle platného předpisu nájemného za byt nese odpovědnost obci p. L.Z. na
základě stávající nájemní smlouvy.
Usnesení 12/2019
Rada obce bere na vědomí dopis z MMR ČR ze dne 17.6.2019 č.j: MMR-21866/2019-57/1 o prodloužení termínu v akci „ 5 TI – Koclířov“ ev.č.
117D513000421 do 30.5.2022.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí aktualizované seznamy žadatelů o nájem obecních bytů a č.p. 122 DPS ke dni 18.6.2019.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 18:26 hod.
Starosta:

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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