VÝPIS ZE ZÁPISU č. 29/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 30.07.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p.Oubrechtová, p. Bršlica
Omluveni: p. Kala
Hosté:
Začátek: 17:10

radu obce vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 29.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 28.
3) Schválení rozpočtového opatření č. 9/2019.
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-9017366/VB/01 Koclířov, p.č. st. 264, SS 100 – knn (kaple Hřebeč p.č. 2614/1)
dle předloženého návrhu.
5) Informace o zrušení objednávky 76/2019-usn. rady č. 6/ RO 28.
6) Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2617/8 (výměra 30 m 2) a části p.č. 2617/1 o výměře cca 284 m2 vše v k.ú.
Koclířov dle předloženého návrhu nákresu (v p.č. 2617/8 je umístěna vodovodní přípojka pro č.p. 40!)
7) MěÚ Svitavy – Čj. 41277-19/OV-mal /4910-2019 nařízení ústního jednání na den 13.8.2019 v 9:00 – terénní úpravy v Koclířově ( B.)
8) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z podprogramu 3- Podpora památkové v Pardubickém kraji na rok 2019 s Pardubickým
krajem IČ.70892822 na akci. „Koclířov, Boží Muka-restaurování“ dle předloženého návrhu.
9) Schválení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 94N11/19 s ČR-Státní pozemkový úřad, IČ:01312774 o ukončení části pronájmu p.č.
4229 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
10) MŽP-rozhodnutí, Čj.: MRP/2019/380/274 - zamítnutí dotace dle 69. výzvy ze dne 29.7.2019.(sběrné místo v obci)
11) Žádost o pronájem obecního bytu od p. J.L., Olomouc ze dne 29.7.2019.
12) Žádost o zapůjčení sálu KD na den 10.8.2019 od p. M.V. ze dne 29.7.2019.
13) Žádost o koupi pozemku p.č. 5433 k.ú. Koclířov od p. P.B. a p. D.B. ze dne 17.7.2019. (dle GP č. 648-284/2019).
14) Schválení nabídky realizačního managmentu od p. Ing. B.V. ze dne 19.7.2019 na akci: Řešení bezpečnosti chodců u komunikací
v obci Koclířov – 2 etapa. (vystavení objednávky)
15) Schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 390/16 o výměře 77 m 2 dle nového Gp č. 644-390/2019 k.ú. Koclířov
(pozemek je ve spoluvlastnictví s p. P.U.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 29.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 28.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.9/2019.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017366/VB/01, Koclířov, p.č. st. 264, SS 100-Knn
dle předloženého návrhu (přípojka nn – kaple Hřebeč) se spol. ČEZ Distribuce, IČ. 24729035.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí zrušení objednávky č. 76/2019 (usn.RO č.28 usn č.6) Eurovia cz. (nevyhovující podklad a nivelita cesty) .
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2617/8 a části pozemku p.č. 2617/1 obě k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce. (část
pozemku p.č. 2617/1 o výměře cca do 300 m2).
Usnesení 7/2019
Rada obce bere na vědomí zprávu z MěÚ Svitavy – odboru výstavby Čj. 41277-19/OV-mal/4910-2019 o nařízení ústního jednání na den
13.8.2019 v 9:00 na MěÚ Svitavy (terénní úpravy – B.) Rada pověřuje k účasti místostarostu p. R.K. z důvodu čerpání dovolené starosty
(v tomto termínu).
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, IČ:70892822 o poskytnutí dotace z podprogramu 3 – Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2019 na akci: „Koclířov, Boží Muka-restaurování“ dle předloženého návrhu.
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Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě č. 94N11/19 s ČR – Státní pozemkový úřad , IČ:01311774 o ukončení nájmu
části pozemku p.č. 4229 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2019
Rada obce bere na vědomí zprávu (rozhodnutí) z MŽP ČR Čj. MZP/2019/330/274- zamítnutí dotace z 69.výzvy (sběrné místo v obci).
Usnesení 11/2019
Rada obce bere na vědomí žádost od p. J.L.,TP Olomouc ze dne 29.7.2019 na nájem obecního bytu.
Usnesení 12/2019
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD p. M.V. Koclířov na den 10.8.2019 dle žádosti ze dne 29.7.2019.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o koupi pozemku p.č. 5433 k.ú. Koclířov dle nového GP č. 648-284/2019 od p. P.B. a p. D.B., oba
bytem Koclířov.
Usnesení 14/2019
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zajištění administrace a realizačního managementu akce: „Řešení bezpečnosti chodců u
komunikací v obci Koclířov – II. etapa s p. Ing. B.V., IČ: 13172174 dle cenové nabídky ze dne 19.7.2019 za cenu 63 000,- Kč bez DPH.
Usnesení 15/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 390/16 v k.ú. Koclířov (dle zákresu, cca 77 m2) na ÚD a EÚD obce
Koclířov.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 18:40 hod.
Starosta:

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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