VÝPIS ZE ZÁPISU č. 26/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 02.07.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p.Oubrechtová
Omluveni: p. Bršlica
Hosté:
Začátek: 17:30

radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 26.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 25.
3) Schválení komise obce pro projekt „Domovní čistírny Koclířov“ – složení (p.Tesař, p. Kala, p. Prchal, p. Kulhan, p. Paclík) po
nezbytnou dobu projektu, bez odměn.
4) Žádost o výpůjčku ZŠ a MŠ Koclířov ze dne 2.7.2019 – Akce Pouť- p.M.V. – Opatovec.
5) Žádost o koupi pozemku p.č. 72, p.č. 613, p.č. 2719 všechny v k.ú. Koclířov od p. J.K. Svitavy ze dne 26.6.2019.
6) Schválení cenové nabídky pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na vodovod a dešťovou kanalizaci na
stavební pozemky p.č. 5349 k.ú. koclířov (5 míst) od společnosti P&P In.Tech. s.r.o. Svitavy, IČ: 07182619 ze dne 1.7.2019.
7) Schválení cenové nabídky od společnosti P&P InTech. s.r.o. Svitavy, IČ: 07182619 na projektovou dokumentaci pro propustky na 5
stav. míst p.č. 5349 k.ú. Koclířov ze dne 1.7.2019.
8) Schválení výběru dodavatele na výměnu vrat a oken (včetně dveří) u hasičské zbrojnice č.p. 130 v Koclířově.
9) Žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu č.p. 122 od p. J.Ř. Koclířov, ze dne 27.6.2019.
10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2015634/VB/2 Koclířov, Schumi Transport KVN+DTS+KNN za
cenu 77 200Kč+DPH dle předloženého návrhu.
11) GP č.652-353/2019 rozdělení pozemku p.č. 5349 o výměře 8543 m2 na stavební parcely + geodetické zaměření – dokumentace
16159-2019.
12) Rozpočtové opatření č. 6/2019 - schválení
13) Vodafone Czech Republik a.s. IČ: 25788001 schválení uzavření rámcové smlouvy č. 1-143961078974_0 dle předloženého návrhu.
14) Podání žádosti o převod pozemku p.č. 4229 v k.ú. Koclířov od ČR SPU ( úplatný převod).
15) Převzetí studie – přestavby tělocvičny ZŠ Koclířov dne 1.7.2019 od spol. P&P InTech s.r.o. Svitavy.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 26.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 25.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje vytvoření komise k projektu „Domovní čistírny Koclířov“ ve složení: J. Tesař, R. Kala, L. Prchal, R. Kulhan, M. Paclík, po
nezbytnou dobu, bez odměn.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje smlouvu o výpůjčce školních prostor- přízemí budovy ZŠ, č.p. 125 na dny 3.-4.8.2019 mezi příspěvkovou organizací ZŠ a
MŠ Koclířov a p. M.V. Opatovec na akci pouť na základě žádosti ze dne 2.7.2019.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 72, p.č. 613, p.č. 2719 všechny v k.ú. Koclířov od p. J.K. Svitavy ze dne 26.6.2019.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. P&P InTech s.r.o., IČ: 07182619, Svitavy na vypracování projektové dokumentace
(inženýrská infrastruktura pro RD-parcela č. 5349 k.ú. Koclířov dle cenové nabídky ze dne 1.7.2019 (včetně předloženého návrhu smlouvy).
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. P&P InTech. s.r.o. IČ: 07182619, Svitavy na vypracování projektové dokumentace
(propustky pro ZTV) na 5 stavebních míst parcela č. 5349 k.ú. Koclířov dle cenové nabídky ze dne 1.7.2019 )včetně předloženého návrhu
smlouvy) .
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje na základě doporučení výběrové komise k projektu „Oprava hasičské zbrojnice – I. etapa“ (výměna garážových vrat, dveří
a oken) uzavření smlouvy o dílo se spol. Okna Svitavy cz. s.r.o., IČ: 05600219 za cenu 133 073Kč bez DPH.
Usnesení 9/2019
Rada obce bere na vědomí prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu v č.p. 122 od p. J.Ř. Koclířov na základě žádosti ze dne 27.6.2019.
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Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-2015634/VB/2, Koclířov, Schumi Transport,
KVN+DTS+KNN dle předloženého návrhu za cenu 77 200 Kč bez DPH.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje geometrický plán GP č. 652-353/2019-rozdělení pozemku p.č. 5349 k.ú. Koclířov o výměře 8543 m2 na stavební parcely +
geometrické zaměření – dokumentace 16159-2019.
Usnesení 12/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019
Usnesení 13/2019
Rada obce schvaluje uzavření rámcové smlouvy č. 1-143961078974_0 se spol. Vodafone Czech republik a.s., IČ: 25788001 dle předloženého
návrhu smlouvy.
Usnesení 14/2019
Rada obce schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 4229 k.ú. Koclířov od ČR SPÚ.
Usnesení 15/2019
Rada obce bere na vědomí převzetí studie- přístavby tělocvičny ZŠ Koclířov dne 1.7.2019 od spol. P&P InTech s.r.o. Svitavy.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:45 hod.
Starosta:

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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