VÝPIS ZE ZÁPISU č. 28/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 16.07.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p.Oubrechtová, p. Bršlica
Omluveni:
Hosté:
Začátek: 17:10

radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 28.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 27.
3) Žádost od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze dne 15.7.2019 na prodloužení výpovědní doby ve smlouvě o výpůjčce fotbalového
areálu z důvodu udržitelnosti doby u dotací spolku.
4) Oznámení ÚP Svitavy ze dne 12.7.2019 ve věci prodloužení poskytování příspěvků na mzdové náklady na VPP v roce 2019.
5) MěÚ Svitavy-oznámení o zahájení územního řízení B. Koclířov, terénní úpravy, č.j.: 3746519/OV-MAL/4910-2019ze dne 8.7.2019.
6) Schválení opravy části místní komunikace dle nabídky spol.Eurovia CS,a.s., Hradec Králové ze dne 12.7.2019.
7) Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.9.2015 dle předloženého návrhu (areál fotbalového hřiště).
8) Žádost o koupi pozemku p.č. 1985 k.ú. Koclířov od p. K.S. a p. L.S. Koclířov ze dne 12.7.2019.
9) Schválení rozpočtového opatření č. 8/2019.
10) Žádost o odkoupení pozemku (části) od p. R.Š. Koclířov ze dne 12.7.2019 (pozemek p.č. 409/2 k.ú. Koclířov.
11) Žádost o pronájem pozemku (části) p.č. 405 k.ú. Koclířov od p. J.J. Svitavy ze dne 27.6.2019.
12) Schválení nájemní smlouvy č. 14/2019 na část p.č. 405 k.ú. Koclířov výměra 356 m 2 s. p. J.J. Svitavy dle předloženého návrhu.
13) Žádost o pronájem obecního bytu od p. J.A., Ostrov ze dne 10.7.2019.
14) Schválení nabídky spol. ELFETEX , spol. s.r.o., IČ:40524485 na veřejné osvětlení na Hřebči, bude vystavena objednávka.
15) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. H:B: Koclířov 243 – byt č. 7. Žádost ze dne 8.7.2019.
16) Akce „ Vodovod Koclířov“ rozpis víceprací a méněprací akce dle předložení TDI Ing. I.H.
17) Žádost o ukončení smlouvy č. 13/2019 – p.č. 1585/1 od p. D.D. Koclířov ze dne 15.7.2019.
18) Schválení zveřejnění záměru pronájmu – výpůjčky nebyt. prostor budov č.p. 123 k.ú. Koclířov dle předložené dispozice.
19) p. L.M. – SPÚ ČR p.č. st. 633 k.ú. Koclířov.
20) Schválení cenové nabídky na ošetření stromu p.č. 2615/1- Jasan od p.T.M. Brandýs nad Orlicí. nabídka ze dne 12.7.2019.
21) Smlouva o výpůjčce na č.p. 140-řešení situace (Náš domov Koclířov).
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 28.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 27.
Usnesení 3/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení výpovědní doby ve smlouvě o výpůjčce fotbalového areálu u důvodu udržitelnosti u dotací
spolku od sportovního klubu SK FC Koclířov, z.s. ze dne 15.7.2019.
Usnesení 4/2019
Rada obce bere na vědomí oznámení od ÚP Svitavy ve věci prodloužení poskytování příspěvku na mzdové náklady na VPP v roce 2019 ze
dne 12.7.2019.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí oznámení z MěÚ Svitavy o zahájení územního řízení čj. 3746519/OV-MAL/4910-2019- terénní úpravy B. Koclířov
ze dne 8.7.2019. Rada obce pověřuje starostu podáním námitky, o jaký plánovaný objekt dle technické zprávy jde v souladu s územním plánem
obce.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na opravu části místní komunikace pro spol. Eurovia cs. a.s. Hradec Králové dle nabídky ze dne
12.7.2019-úsek od č.p. 32 k č.p. 33.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1.9.2015 pro sportovní klub SK FC Koclířov, z.s. na prodloužení
výpovědní doby (smlouva lze vypovědět nejdříve od 1.1.2030) na fotbalový areál dle předloženého návrhu. Před hlasováním starosta upozornil
na možný střet zájmů.
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Usnesení 8/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1985 k.ú. Koclířov od p. K.S. a p. L.S. Koclířov ze dne 12.7.2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2019.
Usnesení 10/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku části p.p.č. 409/2 k.ú. Koclířov od p. R.Š Koclířov ze dne 12.7.2019.
Usnesení 11/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 405 k.ú. Koclířov od p. J.J, Svitavy ze dne 27.6.2019.
Usnesení 12/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 14/2019 na část pozemku p.p.č. 405 k.ú. Koclířov o výměře 356 m2 s p. J.J. Svitavy, Za cenu
1 Kč/m2/rok tj. 356 Kč/rok na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p.J.A. ostrov ze dne 10.7.2019.Žádost bude zařazena do pořadníku žádostí o
obecní byty.
Usnesení 14/2019
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na dodávku zboží dle nabídky spol. ELFETEX, spol. s.r.o. IČ:40524485 na veřejné osvětlení na
Hřebči.
Usnesení 15/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvěč.7 k bytu č.7 na č.p. 243 Koclířov s p. H.B. Koclířov na prodloužení nájemní
smlouvy na dobu určitou a to od 1.8.2019 do 31.7.2020 dle stávajících podmínek. Rada obce rozhodla na základě výjimky dle části VII.
písmeno n) podmínek pro podporu výstavby podporovaných bytů pro rok 2012.
Usnesení 16/2019
Rada obce schvaluje vícepráce a méněpráce na akci „Vodovod Koclířov“ dle změnového listu.
Usnesení 17/2019
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13/2019 dohodou na p.č. 1585/1 k.ú. Koclířov s p. D.D., Koclířov dle žádosti ze dne
15.7.2019.
Usnesení 18/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu – výpůjčce nebytových prostor budovy č.p. 123 k.ú. Koclířov dle navržené dispozice.
Usnesení 19/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce ve věci pozemku p.č. st. 633 k.ú. Koclířov – SPÚ ČR- p. L.M.
Usnesení 20/2019
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na ošetření stromu Jasan na p.č. 2615/1 k.ú. Koclířov pro p. T.M. Brandýs nad Orlicí dle cenové
nabídky ze dne 12.7.2019.
Usnesení 21/2019
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Rada obce schvaluje oslovit advokátní kancelář Olomoucká 36, Mohelnice, Mgr. J.Z.H. ve věci smlouvy o výpůjčce s občanským sdružením
Náš domov z roku 2002 na budovu č.p. 140 Koclířov pro neplatnost. Vypůjčené prostory požaduje rada obce vyklidit a vrátit.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 19:00 hod.
Starosta:

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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