VÝPIS ZE ZÁPISU č. 25/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 25.06.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p.Bršlica
Omluveni: p. Oubrechtová
Hosté:
Začátek: 17:00

radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 25.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 24.
3) KÚ Pard.kraje – OŽPZ – oddělení zemědělství – schválení LHP čj. KLÚ 47700/2019 ze dne 24.6.2019.
4) ZŠ a MŠ Koclířov – plán oprav v budově ZŠ – červenec/srpen 2019 ze dne 25.6.2019.
5) Žádost o změnu ÚP obce od p.H.V. Pardubice ze dne 25.6.2019 (p.č. 5407)
6) Schválení odměny řediteli ZŠ a MŠ Koclířov za školní rok 2018/2019.
7) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2019 od p.J.P. ze dne 25.6.2019.
8) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2019 od p.Š.M.M. ze dne 25.6.2019.
9) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2019 od p.P.P. ze dne 25.6.2019.
10) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2019 od p.L.P. ze dne 24.6.2019.
11)Schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 405 (část 365 m2) v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce Koclířov.
12)Schválení objednávky na práce hlavním vodovodu dle cenové nabídky spol. EVT STAVBY s.r.o. Svitavy, IČ: 25260766 ve výši
217 459,88 Kč + DPH a zhotovení vodovodních přípojek ve výši 15 105,59 Kč. + DPH.
13) Schválení rozpočtového opatření.
14) Schválení záměru výpůjčky nebytových prostor ZŠ č.p. 125 v Koclířově na st.p.č. 288 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce Koclířov.
15) Schválení objednávky na opravu místního rozhlasu dle nabídky p.R.P., IČ: 63576902 ze dne 21.6.2019.
16) Schválení uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 9.6.2017 k bytu v č.p. 153 v Koclířově s p.J.F. na základě její žádosti ze
dne 20.6.2019.
17) Žádost o sdělení ceny na pozemky st.p.č. 72, p.č. 613 a 2719 všechny v k.ú. Koclířov od p.S.D. ze dne 20.6.2019.
18) Žádost o koupi pozemku p.č. 5433/1 (nový GP č. 648-284/2019) k.ú. Koclířov od p.A.V. a p.J.V. ze dne 20.6.2019.
19) Zpráva o výsledku metodické činnosti od Ing.L.T. (kontrola dotace od MŠMT a Inventur ZŠ a MŠ Koclířov) z 12.6.2019.
20) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5414/2 k.ú. Koclířov dle GP č. 649-55/2019.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 25.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 24.
Usnesení 3/2019
Rada obce bere na vědomí sdělení o schválení LHP čj. KLÚ 47700/2019 z KÚ Pard. kraje – OŽPZ – oddělení zemědělství ze dne 24.6.2019.
Usnesení 4/2019
Rada obce bere na vědomí plán oprav v budově ZŠ – červenec/srpen 2019 předložený ředitelem ŽŠ a MŠ Koclířov ze dne 25.6.2019.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o změnu ÚP obce (p.č. 5407) od p.H.V., Pardubice ze dne 25.6.2019.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje odměnu řediteli ZŠ a MŠ Koclířov za školní rok 2018/2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 dle žádosti od p. J.P. ze dne 25.6.2019.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 dle žádosti p. Š.M.M. ze dne 25.6.2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 dle žádosti p. P.P. ze dne 25.6.2019.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 dle žádosti p. L.P. ze dne 24.6.2019.
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Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.405 (část 365 m2) v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce Koclířov.
Usnesení 12/2019
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na vedení hlavního vodovodu dle cenové nabídky spol. EVT STAVBY s.r.o. Svitavy, IČ: 25266766
ve výši 217 459,58 Kč + DPH a zhotovení vodovodních přípojek ve výši 15 105,59 Kč + DPH.
Usnesení 13/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č.5/2019
Usnesení 14/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor ZŠ č.p. 125 v Koclířově na st. p.č. 288 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD
Koclířov.
Usnesení 15/2019
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu místního rozhlasu dle cenové nabídky od p. R.P., IČ: 63576902 ze dne 21.6.2019.
Usnesení 16/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě ze dne 9.6.2017 k bytu v č.p. 153 v Koclířově s p. J.F. na dobu určitou od
1.7.2019 do 31.12.2019 ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.
Usnesení 17/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o sdělení ceny na pozemky st.p.č. 72, p.č. 613 a p.č. 2719 vše v k.ú. Koclířov od p.n S.D. ze dne 20.6.2019.
Usnesení 18/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 5433/1 (nová parcela dle GP č. 648-284/2019) k.ú. Koclířov od p. A.V. a p. J.V. ze dne
20.6.2019.
Usnesení 19/2019
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku metodické činnosti od Ing. L.T. – kontrola dotace od MŠMT a Inventur ZŠ a MŠ Koclířov ze dne
12.6.2019.
Usnesení 20/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5414/2 k.ú. Koclířov dle GP. č. 649-55/2019 na ÚD a EÚD obce Koclířov.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 19:50 hod.
Starosta:

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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