VÝPIS ZE ZÁPISU č. 30/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 06.08.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p.Oubrechtová, p. Kala
Omluveni: p. Bršlica
Hosté:
Začátek: 17:00

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) Rezignace na členství v komisi kulturně-sportovní a volného času od p. R.K., Koclířov ze dne 5.8.2019.
4) Zrušení komise obce-kulturně - sportovní a času k 31.8.2019.
5) Žádost o koupi pozemků p.č. 2617/1-jedná se o části 224 m2 a 60 m2 a p.č. 2617/8 vše v k.ú. Koclířov od p. M.B., Koclířov ze dne
1.8.2019.
6) ČR-SPÚ-výzva k úhradě částky 204 200,- za st.p.č. 633 v k.ú. Koclířov včetně znaleckého posudku, zn: SPU302172/2019/544104/ BF
ze dne 1.8.2019.
7) Žádost o koupi pozemku p.č. 1899/1 k.ú. Koclířov od p. E.J. ,Řícmanice ze dne 1.8.2019.
8) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 89 v Koclířově dohodou k 31.8.2019 s p.M.Š. na základě její žádosti ze dne
6.8.2019.
9) Ukončení pracovního poměru dohodou k 6.8.2019 s p.P.S. na základě jeho žádosti.
10) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: Obnova místních komunikací v Koclířově.(
Schválení výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace, seznam dodavatelů, jmenování komise pro otevírání obálek, jmenování
komise pro hodnocení nabídek-obě komise dle předloženého návrhu.
11) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: oprava střešní krytiny na hale st.p.č.592.
(Schválení výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentaci, seznam dodavatelů, jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro
hodnocení nabídek dle předloženého návrhu.
12) 4. Zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2019 v 18:00 v KD Koclířov
Program:
1) Zahájení + úvod
2) Schválení programu ZO č.4
3) Schválení zápisu ZO č. 3
4) Zpráva o činnosti rady obce (schválení zápisů RO)
5) ČR-SPÚ – úhrada za pozemek st.p.č.633 k.ú. Koclířov
6) ÚZSUM – převod pozemku p.č. 2647 (bezúplatný převod)
7) Schválení dodavatele zakázky malého rozsahu – obnova místních komunikací v obci Koclířov
8) Dispozice s majetkem obce (prodej pozemků)
9) Skupinový vodovod Svitavy – změna stanov svazku
10) Diskuse
11) Závěr
13) Zpráva o stavu dlužných nájmů za obecní byty k 4.8.2019, předkládá místostarosta.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 30.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 29.
Usnesení 3/2019
Rada obce bere na vědomí rezignaci na členství v komisi kulturně-sportovní a volného času od p. Ing R.K., Koclířov ze dne 5.8.2019.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje ukončení činnosti komise kulturně-sportovní a volného času k 31.8.2019.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 2617/1 (část 224 m2) a p.č. 2617/18 60 m2 vše v k.ú. Koclířov od p. M.B., Koclířov ze
dne 1.8.2019.
Usnesení 6/2019
Rada obce bere na vědomí výzvu od Ř-SPU k úhradě částky 204 200,- Kč za st.p.č. 633 k.ú. Koclířov včetně znaleckého posudku zn:
SPU302172/2019/544104/BF ze dne 1.8.2019.
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Usnesení 7/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1899/1 k.ú. Koclířov od p. E.J.. Řícmanice ze dne 1.8.2019.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 3 v č.p. 89 Koclířov k 31.8.2019 s p. M.Š. na základě žádosti ze dne
6.8.2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce bere na vědomí ukončení pracovního poměru dohodou k 6.8.2019 s p. P.S. na základě jeho žádosti.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: Obnova místních
komunikací v Koclířově a v rámci této zakázka:
A) Schvaluje výzvu k podání nabídky dle předloženého návrhu.
B) Schvaluje zadávací dokumentaci - obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) dle předloženého návrhu.
C) Schvaluje seznam dodavatelů, kterým budou zaslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle předloženého návrhu.
D) Jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami dle předloženého návrhu.
E) Jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: Oprava střešní krytiny
na budově st.p.č.592 k.ú. Koclířov a v rámci této zakázky:
A) Schvaluje výzvu k podání nabídky dle předloženého návrhu.
B) Schvaluje zadávací dokumentaci – obchodní podmínky(návrh smlouvy o dílo) dle předloženého návrhu.
C) Schvaluje seznam dodavatelů, kterým budou zaslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle předloženého návrhu.
D) Jmenuje jednotnou komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu.
Usnesení 12/2019
Rada obce schvaluje termín konání zasedání zastupitelstva č. 4 na den 30.8.2019 v 18:00 v KD Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí přehled dlužných nájmů za obecní byty.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 21:10 hod.
Starosta:

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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