VÝPIS ZE ZÁPISU č. 35/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 24.09.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Oubrechtová, p. Augusta
Omluveni: p. Kala, p. Bršlica
Hosté:
Začátek: 17:10
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 35.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 34.
3) Žádost od p. M.K. o pronájem pozemku p.č. 1210 a p.č. 1155/2 obě v k.ú. Koclířov ze dne 18.9.2019.
4) Schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1210 a 1155/2 na EÚD a ÚD obce Koclířov.
5) Schválení dohody o provedení práce (DPP) na provoz kotelen s p. S.C., A.V., a pí M.V. dle předložených návrhu smluv (DPP).
6) Zpráva o stavu dlužníků obci předložená p. E.P. ke dni 23.9.2019.
7) Schválení podání žádosti o pronájem (pacht) p.č. 5346 a 5339 k.ú. Koclířov od ČS SPÚ.
8) Schválení dodatku č. 13 nájemní smlouvy ze dne 12.1.2016 na užívání bytu – domu č.p. 143 v Koclířově s p. M.S. na dobu určitou
dle předloženého návrhu a podání žádosti o prodloužení ze dne 24.9.2019.
9) Schválení rozpočtového opatření č. 11/2019.
10) Schválení propagace obce v knize Svitavsko z nebe dle nabídky CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín.
11) Informace starosty o stavu prací na akci „Oprava místních komunikací v obci Koclířov-II. etapa“ a schválení podání žádosti o
dotaci na MAS Svitava na projekt „Řešení bezpečnosti chodců v obci Koclířov-II. etapa“
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 35.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 34.
Usnesení 3/2019
Rada obce bere na vědomí žádost p. M.K., Koclířov o pronájem pozemku p.č. 1210 a p.č. 1155/2 obě v k.ú. Koclířov.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1210 a p.č. 1155/2 obě v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce Koclířov.
Usnesení 5/2019
Rada obce schvaluje uzavření dohod o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v č.p. 54,103,128,130 s p. S.C. – č.p. 54, s p. A.V. – č.p. 103
a pí M.V. č.p. 128 a 130 dle předložených návrhů.
Usnesení 6/2019
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků nájmů a za služby obci Koclířov předloženou p. E.P. zpracovanou ke dni 23.9.2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje podání žádosti o pronájem (pacht) pozemků p.č. 5346 a 5339 obě v k.ú. Koclířov od ČS SPÚ.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 k užívání bytu – domu v č.p. 143 Koclířov s p. M.S. na dobu
určitou a to od 1.10.2019 do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje objednání publikace obce Koclířov v knize Svitavsko z nebe od CBS Nakladatelství s.r.o. , Vodní 1972, Zlín dle nabídky (
70 knih za cenu 27 930,- Kč + DPH a navýšení počtu knih o 100 ks za cenu 149,- Kč/kus bez DPH).
Usnesení 11/2019
a) Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o průběhu prací na akci „ Oprava místních komunikací v obci Koclířov-II. etapa“.
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b) Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci přes MAS Svitava na projekt „ Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov-II.
etapy“.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 19:00 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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