VÝPIS ZE ZÁPISU č. 40/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 04.11.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala
Omluveni:
Začátek: 17:10
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 40.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 39.
3) Žádost od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. o zapůjčení víceúčelového hřiště pro tréninkové jednotky (hřiště v Areálu zdraví) ze
dne 4.11.2019.
4) Žádost o pronájem obecních pozemků p.č. 2646/11, p.č. 580, p.č. 592/3 všechny v k.ú. Koclířov od p. D.Z. ze dne 30.10.2019.
5) Znalecký posudek č. 2443 od Ing. S.B. z listopadu 2019 na ceny nemovitostí-stavby a ceny pozemků v k.ú. Koclířov p.č. st. 611, 613
a 616 – seznámení rady obce s posudkem.
6) Žádost od p. M.S., Koclířov na přehodnocení veřejného osvětlení v blízkosti jejího domu. Žádost ze dne 4.11.2019.
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1 v č.p. 89 a bytu č. 6 v č.p. 89 v Koclířově (oba byty v č.p. 89 v Koclířově). Žádost
podaná dne 1.11.2019 od Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553.
8) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – žádost o umístění telekomunikační podpěrky na p.č. 2615/1 pro objekty č.p. 140 a č.p.
142 v Koclířově. Žádost ze dne 25.10.2019.
9) Připomínkování rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov starostou obce ze dne 29.10.2019 (včetně návrhu
střednědobého výhledu hospodaření pro roky 2021-2022.
10) Žádost o schválení odměny pro ředitele školy za školní rok 2019/2020. Žádost ze dne 4.11.2019.
11) Žádost o poskytnutí finanční dotace ve výši 15 000,- Kč od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov z rozpočtu obce 2020. Žádost ze
dne 4.11.2019.
12) Zpráva o použití finanční dotace od obce Koclířov v roce 2019 od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov. Zpráva ze dne 4.11.2019.
13) Přezkum hospodaření obce Koclířov – 14.11.2019. Starostu zastoupí místostarosta (přezkumy prodeje Pardubického kraje).
14) Obálková metoda pro podání nabídek na koupi pozemku p.č. 92/6 (nově uznaný pozemek) v k.ú. Koclířov dle GP č. 658-528/2019.
Došlé nabídky – (Č.j. 1544/2019/ko – osobně v 9:43, 4.11.2019 a Č.j. 1545/2019/ko – osobně v 13:09 – 4.11.2019).
15) Schválení rozpočtového opatření č. 15/2019 – dotace od MMR – komunikace rozhodnutí – č. 117D8210A1117.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 40.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 39.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení víceúčelového hřiště v Areálu zdraví sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945 na konání
tréninkových jednotek pro děti, mládež a dospělé a to každé úterý a ve čtvrtek od 17:00-19:00, každou středu a v pátek od 17:30 – 20:00 –
5.11.2019 – 31.3.2020. (Žádost spolku ze dne 4.11.2019). Před hlasováním starosta upozornil na jeho střet zájmů, jelikož je předsedou
Sportovního klubu FC Koclířov, z.s.
Usnesení 4/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p.č. 2646/11,580,592/3 všechny v k.ú. Koclířov od p. D.Z. ze dne 30.10.2019.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí znění znaleckého posudku č. 2443 vypracovaném Ing. S.B. z listopadu 2019 na pozemky v k.ú. Koclířov – p.č.st.
611,613 a 616 včetně staveb. Záměr na prodej bude zveřejněný na ÚD a EÚD obce Koclířov.
Usnesení 6/2019
Rada obce bere na vědomí žádost od p. M.S., Koclířov na řešení veřejného osvětlení v blízkosti jejího domu mezi č.p. 240 a č.p. 187 ze dne
4.11.2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce neschvaluje uzavření prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 89 v Koclířově a k bytu č. 6 v č.p. 89 v Koclířově a to od
1.1.2021 do 31.12.2025 na základě žádosti od Náš domov Koclířov, z.s., IČ:68208553 ze dne 1.11.2019.
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Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje umístění sloupu telekomunikační podpěry pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na p.č. 2615/1 v k.ú.
Koclířov pro propojení objektu v majetku obce č.p. 140 a pro RD č.p. 142 oba v Koclířově (dle předloženého záměru).
Usnesení 9/2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o připomínkování návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 a střednědobého výhledu
hospodaření pro roky 2019-2022. Připomínky byly předány řediteli ZŠ a MŠ.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje odměnu řediteli ZŠ a MŠ za školní rok 2019/2020.
Usnesení 11/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov. Žádost ze dne
4.11.2019 bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce.
Usnesení 12/2019
Rada obce bere na vědomí podanou zprávu o použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2019 od šipkařského klubu
Aligátoři Koclířov. Zpráva podaná dne 4.11.2019.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí zahájení přezkoumání hospodaření obce na den 14.11.2019. Starostu zastoupí místostarosta z důvodu pracovní
cesty starosty na semináři. Přezkum provede Pardubický kraj odbor finanční.
Usnesení 14/2019
Rada obce bere na vědomí předložené dvě nabídky na pozemek p.č. 92/6 nové parcely dle nového GP č. 658-528/2019 v k.ú. Koclířov.
Nabídka od manželů H., Svitavy splnili výzvu pro podání nabídky. Nabídka od p. D.B., Koclířov nesplnila podmínky výzvy. Budou podstoupeny
zastupitelstvu obce.
Usnesení 15/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019. (Zahrnutí dotace do rozpočtu obce od MMR ČR – 117D8210A1117.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Rudolf Kala
Rada skončena: 19:50 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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