VÝPIS ZE ZÁPISU č. 36/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 30.09.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Oubrechtová, p. Augusta,
Omluveni: p. Kala
Hosté: p. P. D., p. H.F., p. M. F.
Začátek: 17:00
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 36.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 35.
3) Rozpočtové opatření č.12/2019 – schválení.
4) Schválení (nového) sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím – dle předloženého návrhu. Původní sazebník schváleného dne 27.8.2019 pod usnesením č. 15 se ruší v plném rozsahu
přijetím nového.
5) Schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 394/1 v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. obce.
6) Zveřejnění záměru prodeje pozemků podle nového GP č. 612-507/2019 jedná se o pozemky p.č. 1772/2, 2615/63 obě v k.ú. Koclířov.
7) Schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 3 ze dne 4.10.2016 s p. R.H. zastoupeného opatrovníkem obcí Koclířov (starostou)
k bytu č. 3 v č.p. 243 v Koclířově na základě žádosti o prodloužení nájmu od obce Koclířov (opatrovníka) ze dne 30.9.2019.
8) Schválení zveřejnění záměru na ÚD a EÚD prodeje pozemku podle nového GP č. 658-528/2019. Jedná se o pozemky p.č. 92/6 v k.ú.
Koclířov.
9) Návrh na odkoupení pozemku po zaměření stavby chodníku akce „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ od p.
V.H. Koclířov na pozemek p.č. 3048 dle GP č. 569/474/2019 ze dne 30.9.2019.
10) Nabídka na mobilní rozhlas od spol. Neogenia s.r.o., Brno ze dne 30.9.2019.
11) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č.4 na č.p. 89 v Koclířově s p. J.A. dle předloženého návrhu.
12) Schválení smlouvy o spolupráci a poskytnutí příspěvku s městem Svitavy na přípravu stavby „Cyklostezka Svitavy – Koclířov“ –
projektová dokumentace pro územní řízení dle předloženého návrhu, revokace usnesení č. 3 rady obce č. 34 ze dne 17.9.2019.
13) Jednání se zástupci Českomoravské Fatimy p. P.D. a p. H.F. ve věci domova důchodců Lucie, společenských akcí.

Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 36.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 35.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.12/2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím dle
předloženého návrhu. Tímto usnesením se ruší v plném rozsahu sazebník schválený radou obce dne 27.8.2019 pod usnesením č. 15. Platnost
nového sazebníku je dnem schválení.
Usnesení 5/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.č. 397/1 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku podle nového GP č. 612-507/2019. Jedná se o pozemky nově vzniklé p.č. 1772/2 a
2615/63 obě v k.ú. Koclířov.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 – Koclířov s p. R.H. – zastoupeného
opatrovníkem obcí Koclířov na dobu určitou a to od 5.10.2019 do 4.12.2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku podle nového GP č. 658-528/2019. Jedná se o nově vzniklou parcelu č. 92/6 v k.ú.
Koclířov na ÚD a EÚD obce.
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Usnesení 9/2019
Rada obce bere na vědomí návrh od p. V.H., Koclířov na odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 3048 dle GP č. 659/474/2019 za cenu 100,Kč/m2 po zaměření akce (chodníku) „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“. Návrh ze dne 30.9.2019 od p. V.H.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje pořízení mobilního rozhlasu od společnosti Neogenia s.r.o.. IČ: 29198950, Brno dle cenové nabídky ze dne 30.9.2019.
K tomuto bodu byl přítomen p. M.F. – zástupce Neogenie.
- jednáno v tomto bodě od 19:00 – 19:55.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. J.A. na byt č. 4 v č.p. 89 Koclířov na dobu určitou a to od 15.10.2019 do 31.10.2020 dle
předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 12/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a poskytnutí příspěvku s městem Svitavy, IČ: 00277444 na přípravu stavby „Cyklostezka
Svitavy – Koclířov“ – zajištění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle předloženého návrhu. Rada obce revokuje usnesení rady
obce č. 3 ze dne 17.9.2019.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí informaci od zástupců Českomoravské Fatimy s p. P.D. a p. H.F. ve věci záměru vzniku domova důchodců Lucie a
konání společenských akcí v obci v roce 2019.
- hosté byli přítomni od 17:20 – 18:20 hod.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 20:45 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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