VÝPIS ZE ZÁPISU č. 34/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 17.09.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Oubrechtová, p. Augusta, p. Bršlica
Omluveni:
Hosté:
Začátek: 17:00
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 33.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 32.
3) Schválení smlouvy o spolupráci a poskytnutí příspěvku s městem Svitavy, IČ: 00277444 – příprava stavby „Cyklostezka SvitavyKoclířov“ zpracování projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí dle předloženého návrhu.
4) Schválení nabídky a objednání prací TDI Stavby (dotace od MMR) obnova místních komunikací v Koclířově 2. etapa od p. Ing. L.K.
Rohozná.
5) Schválení uzavření dohody o zrušení věcného břemene se společností Schumi Transport s.r.o., IČ: 27552390 (jedná se o pozemek
p.č. 5414/2 k.ú. Koclířov dle GP č. 649_55/2019) jde o změnu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne
4.7.2016.
6) Předložení plánu kulturních akcí podzim, zima 2019-29.2.2020 – předkládá ke schválení p. E.P.
7) Předložení stavu výběru poplatků za TKO a za psy za rok 2019 – stav k 11.9.2019 předkládá p. E.P.
8) Žádost o povolení umístění stavby na p.č. 5041 k.ú. Koclířov přístřešek pro koně od sl. Ing. K.Z. Koclířov ze dne 16.9.2019.
9) Schválení stavebních prací na řešení dešťové kanalizace ZŠ č.p. 125 a zajištění ČOV- oplocení, demontáž stávající jímky, terénní
úpravy na č.p. 243 ( vše v Koclířově dle předloženého rozpočtu spol. AVT – Stavby s.r.o., IČ: 03199339.
10) Schválení stavebních prací – překopy místních komunikací (uložení KB potrubí pvc a 110 cca 22 překopů dle cenové nabídky spol.
Skanska a.s. a montáž a dodávku vpustí ( příčných žlabů) 2x místní komunikace k Lamačce, 1x vpusť v RD p. Fňukalové , 1x vpusť na
místní komunikaci za Mikulkovými) – objednávka.
11) Schválení rozpočtového opatření dle předloženého návrhu.
12) Žádost o pronájem obecního bytu od p. A.V., Koclířov ze dne 28.8.2019.
13) Předběžný rozpočet stavebních prací při zasíťování stavebních prací (5) a 14 nad poštou , pro stavební prodejní ceny pozemků
stavebních míst.
14) Žádost od ZO ČSZ Koclířov na pronájem sálu KD a zasedací místnosti a nábytku pro konání okresní výstavy zeleniny a ovoce (1.8.10.2019) dle žádosti 17.9.2019.
15) Schválení smlouvy o výpůjčce ze základní a mateřskou školou Koclířov, IČ: 71009426 dle předloženého návrhu.

Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 34.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 33.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a poskytnutí příspěvku s městem Svitavy, IČ:00277444 - příprava stavby „Cyklostezka
Svitavy – Koclířov“ – zpracování projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí dle předloženého návrhu za cenu 74 750,- Kč + DPH.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na technický dozor stavby „Obnova místních komunikací v obci Koclířov 2. etapa“ pro Ing. L.K.,
Rohozná IČ: 45568481.
Usnesení 5/2019
Rada obce schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene se společností Schumi Transport s.r.o. IČ: 27552390 (jedná se o parcelu
p.p.č. 5414/1 k.ú. Koclířov dle GP č. 649-55/2019 uzavřené dne 4.7.2016.
Usnesení 6/2019
Rada obce bere na vědomí plán kulturních akcí podzim-zima 2019-29.2.2020 předložený p. E.P.
Usnesení 7/2019
Rada obce bere na vědomí stav výběrů poplatku za TKO a za psy za rok 2019- stav k 11.9.2019 předložený p. E.P.
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Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje umístění stavby přístřešku pro koně na p.č. 5041 k.ú. Koclířov pro sl. K.Z. Koclířov na základě žádosti ze dne 16.9.2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje provedení stavebních prací na řešení dešťové kanalizace ZŠ, p.č. 125 Koclířov a zajištění ČOV – oplocení, demontáž
stávající jímky a terénní úpravy na č.p. 243 Koclířov dle předloženého rozpočtu společnosti AVT-Stavby s.r.o. IČ: 03199339.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje provedení stavebních prací – překopy místních komunikací a uložení KG potrubí v počtu cca 22 ks dle cenové nabídky
spol. Skanska a.s., IČ: 26271303 A montáž a dodávku vpustí (příčných žlabů) – 2ks na místní komunikaci k Lamačce, 1ks u RD p. Fňukalové,
1 ks na místní komunikaci za Mikulkovými.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.10/2019.
Usnesení 12/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. A.V., Koclířov ze dne 28.8.2019. Žádost bude zařezena do poředníku o
pronájem obecních bytů.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí předběžný rozpočet stavebních prací při zasíťování míst (5ks) za starou poštou směr Mor. Třebová a 14 ks nad
starou poštou pro stanovení prodejní ceny pozemků stavebních míst.
Usnesení 14/2019
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu a zasedací místnosti KD Koclířov pro ZO ČSZ Koclířov za účelem konání okresní výstavy
ovoce a zeleniny na termín 1.-8.10.2019 na základě žádosti ze dne 17.9.2019.
Usnesení 15/2019
Rada obce schvaluje smlouvu o výpůjčce se základní školou a mateřskou školou Koclířov, IČ: 71009426 týkající se budov a pozemků dle
předloženého návrhu.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:00 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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