VÝPIS ZE ZÁPISU č. 38/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 21.10.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p. Bršlica
Omluveni: p. Kala
Hosté:
Začátek: 17:10
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 38.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 37.
3) Schválení uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 v č.p. 243 Koclířov s p. R.Z. a p. A.D. na dobu
určitou (tj. 1 rok) dle předloženého návrhu.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 13/2019 dle předloženého návrhu.
5) Žádost o finanční příspěvek na podporu v roce 2020 od Jezdeckého klubu Milana Beneše Koclířov, z.s. ze dne 14.10.2019.
6) Žádost o odkoupení pozemku p.č.92/6 dle nového GP č. 658-528/2019 na základě zveřejněného záměru na ÚD a EÚD obce od p.
D.B., Koclířov ze dne 14.10.2019.
7) Schválení provedení opravy účelové komunikace UK 11)dle pasportu komunikací obce) od č.p. 162 k č.p. 159 dle nabídky spol.
Skanska a.s. ze dne 14.10.2019.
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 5094 k.ú. Koclířov zveřejněného záměru na ÚD a EÚD obce od p. M.K. Koclířov ze dne
15.10.2019.
9) Zpráva starosty o jednání na MěÚ Svitavy – odbor výstavby ve věci „Terénních úprav v Koclířově“ – manželů B. Seznámení rady
obce s protokolem o ústním jednání ze dne 17.10.2019 Č.j.: 58678_19/OV_mal/4910-2019.
10) Schválení dodatku č. 2 smlouvě o dílo ze dne 20.8.2010 s p. M.Š., IČ: 71849211 dle předloženého návrhu.
11) 5. Zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2019 v 18:00 v KD Koclířov. Schválení programu.
Program:
1) Zahájení – úvod
2) Schválení programu ZO č. 5
3) Zpráva o činnosti rady č. 32-38
4) Schválení zápisu ZO č. 4
5) Schválení (vzetí na vědomí) závěrečného účtu za rok 2018 DSO Mikroregion Svitavsko
6) a) Schválení koupi pozemku p.č. 2953 k.ú. Koclířov od spol. Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci za cenu dle znaleckého
posudku č. 201/19 (vypracovaný p. Z.V. dne 30.9.2019) včetně úhrady na znal. posudek.
b) Schválení koupi pozemku p.č. 3048 k.ú. Koclířov o výměře 6 m 2 dle GP č. 659-474/2019 od p. V.H. Koclířov, za cenu
100 ,-Kč/m2 .
c) Schválení koupi pozemků p.č. 1466/8 a 3047 obě v k.ú. Koclířov dle GP č. 659-474/2019 od p. Ing. S.T., Koclířov za
cenu 100 ,-Kč/m2.
d) Schválení bezúplatného převodu pozemků od ČR SPÚ IČ: 01312774, jedná se o tyto pozemky : 3/3,87/4, 1297/1, 1354/1,
1706/12, 2666/2, 4978, 5054, 5125, 5126, 5127, 5128, 5202, 5283, 5284, 5438/1 dle GP č. 64935/2019.
7) Dispozice s majetkem obce :
a) Prodej pozemku p.č. 390/12 a 392/9 obě v k.ú. Koclířov p. J.V. Koclířov
b) Schválení uzavření kupní smlouvy na p.č. 5035 dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 12.10.2016 s p. M.Z.a p. P.Z. a
návrhu na vklad do KN.
c) Prodej pozemku p.č. 1132/1 v k.ú. Koclířov, m. L., Koclířov
d) Revokace usnesení ZO ze dne 30.8.2019 usn. č. 7/4-2019 v plném rozsahu.
e) Prodej pozemku p.č. 1985/5 a 1986/6 obě k.ú. Koclířov dle nového GP č. 665-635/2019 (manželé S. Koclířov, p.č. 1985/5 a
p.č. 1985/6 p. V.F. Koclířov, p. E.B. Koclířov, p. J.B. Štědřík)
8) Schválení DPP na provoz kotelen s p. M.K. a p. L.P.
9) Různé, diskuze
10) závěr
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 38.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 37.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 v č.p. 243 v Koclířově na dobu určitou a to od
1.11.2019 do 31.10.2020 s p. R.Z. a p. A.D. dle předloženého návrhu. Rada obce rozhodla na základě zjištění že není vhodnějšího zájemce.
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Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na činnost v roce 2020 z rozpočtu obce od Jezdeckého klubu Milana Beneše, z.s.
žádost ze dne 14.10.2019.
Usnesení 6/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 92/6 v k.ú. Koclířov dle GP č. 658-528/2019 od p. D.B. Koclířov. Žádost podaná
dne 14.10.2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje provedení opravy účelové komunikace UK 11 od č.p. 163 k č.p. 159 dle cenové nabídky ze dne 14.10.2019 od spol.
Skanska a.s. IČ: 26271303.
Usnesení 8/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 5094 v k.ú. Koclířov od p. M.K. Koclířov ze dne 15.10.2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty ve věci jednání na MěÚ Svitavy odboru výstavby „Terénní úpravy v Koclířově – manželé B.
a seznámila se protokolem o ústním jednání ze dne 17.10.2019 – Č.j. 58678-19/OV-mal/4910-2019.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2010 s p. M.Š.- Vodohospodářem na servis ČOV , IČ: 71849211 dle
předloženého návrhu. Do dodatku se přidávají ČOV v č.p. 243 a 125.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje program 5. Zasedání zastupitelstva Obce dne 15.11.2019 dle návrhu uvedeného v programu rady obce č. 38.
.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 19:15 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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