VÝPIS ZE ZÁPISU č. 32/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 27.08.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Oubrechtová,
Omluveni: p. Augusta, p. Bršlica
Hosté:
Začátek: 18:10
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 32.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 31.
3) Ukončení výběrového řízení na stavební práce pod názvem „Obnova místních komunikací v Koclířově- II etapa“.
4) Výsledek výběrového řízení na zakázku pod názvem: „Oprava střešní krytiny na budově st. p. č. 592 v k.ú. Koclířov“.
5) Reakce (doplnění) žádosti ze dne 19.8.2019 na prodej pozemku p.č. st. 72 a p.č. 613 v k.ú. Koclířov od manželů D., Koclířov.
6) Žádosti od spol. Mastrizol s.r.o. ze dne 26.8.2019 (umístění jímky odpadních vod) na pozemku p.č. 390/3 v k.ú. Koclířov.
7) Státní statek Jeneč , s.p. v likvidaci úplatný převod p.č. 2953 v k.ú. Koclířov.
8) Sdělení likvidátora spol. Judr. J. Š. ve věci spol. 2 G-Group a.s. v likvidaci ze dne 8.8.2019.
9) Schválení darovací smlouvy ev. č. OŽPZ/19/24597 od Pardubického kraje na poskytnutí peněžního daru ve výši 120.000 Kč za
umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019.
10) Schválení VOS č. 1/2019 o uzavírání nájemních smluv na byty v obci Koclířov dle předloženého návrhu.
11) Schválení smlouvy o služebnosti s p. P.D. trvale bytem Hvozd na umístění kanalizační přípojky k uliční vpusti a podzemního
kabelového vedení VO dle GP č. 642-115/2019 (p.č. 2617/7, p.č. 1973 a st. p.č. 223/1 v k.ú. Koclířov).
12) Žádost o zapůjčení zasedací místnosti v KD Koclířov na 26.9.2019 od 16:00 Hodin na výroční schůzi a zapůjčení Areálu zdraví –
hřiště u kostela na 21.9.2019 od 8:30 na Koclířovská kotlík od sdružení „Náš domov Koclířov“, žádost ze dne 7.8.2019.
13) Informace o vytyčení parcely p.č. 2656 dle pasportu místních komunikací označení MK 12d, geodetická dokumentace IG 247/2019.
14) Žádost o pronájem zasedací místnosti v KD Koclířov na den 2.9.2019 od 18:00 z důvodu konání členské schůze spolku zahrádkářů,
žádost ze dne 27.8.2019.
15) Schválení sazebníku na úhradu a licenčních odměn za poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím dle
předloženého návrhu.

Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 32.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 31.
Usnesení 3/2019
Rada obce v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Obnova
místních komunikací v Koclířově – II etapa“.
a) Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.
b) Rozhoduje o výběru nabídek, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Skanska a.s. Praha, IČ: 26271303
c) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Skanska a.s. Praha, IČ: 26271303 dle předloženého návrhu. Zodpovídá starosta obce.
Usnesení 4/2019
Rada obce bere na vědomí výsledek z jednání výběrové a hodnotící komise pro otvírání a hodnocení nabídek na akci : „Oprava střešní krytiny
na budově st. p. č. 592 v Koclířově“ nebyla doručena žádná nabídka.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí doplnění žádosti na koupi pozemku p.č. st. 72 a p.č. 613 k.ú. Koclířov od manželů D., Koclířov ze dne 19.8.2019.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a umístění stavby jímky odpadních vod na
pozemku p.č. 390/3 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 7/2019
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Rada obce schvaluje vypracování znaleckého posudku a úhrady jeho ceny dle nabídky státního statku Jeneč ,s.p. v likvidaci na pozemek p.č.
2953 k.ú. Koclířov pro úplatný převod pozemku do vlastnictví obce Koclířov.
Usnesení 8/2019
Rada obce bere na vědomí předloženou výzvu od likvidátora spol. Judr. J.Š. ve věci společnosti 2 G-GROUP a.s. v likvidaci se sídlem Koclířov
123 , IČ: 66216591 ze dne 8.8.2019 a pověřuje místostarostu ve věci jednání s likvidátorem společnosti.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy ev. č. OŽPZ/19/24597 s Pardubickým krajem, IČ: 70892822 na poskytnutí peněžního daru ve
výši 120.000 Kč za umístění v Krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 – Modrá stuha za společenský život dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje Vnitřní organizační směrnici VOS 1/2019 (nahrazuje VOS 10/2015) o uzavírání nájemních smluv na byty v obci Koclířov
dle předloženého návrhu.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene – kanalizační přípojky k uliční vpusti a podzemního
kabelového vedení VO v rozsahu uvedeném v Geometrickém plánu č. 642-115/2019 potvrzený katastrálním pracovištěm katastrálního úřadu
Svitavy pod číslem PGP – 457/2019-609 s p. P.D. dle předloženého návrhu.
Usnesení 12/2019
a) Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti KD Koclířov na den 26.9.2019 od 16:00 za účelem konání výroční schůze
spolku Náš domov Koclířov z.s. na základě žádosti ze dne 7.8.2019.
b) Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem srubu, přístřešku, laviček a stolů za účelem konání akce „Koclířovský kotlík“ dne 21.9.2019 spolku
Náš domov Koclířov z.s. na základě žádosti ze dne 7.8.2019.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí Geodetickou dokumentaci IG 247/2019 – vytýčení části obvodu parcely p.č. 2656 k.ú. Koclířov – jedná se o místní
komunikaci 12 d.
Usnesení 14/2019
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti KD Koclířov na den 2.9.2019 od 18:00 za účelem konání členské schůze ZO
ČZS Koclířov na základě žádosti 27.8.2019.
Usnesení 15/2019
Rada obce schvaluje sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím dle
předloženého návrhu.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 22:00 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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