VÝPIS ZE ZÁPISU č. 42/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 18.11.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala
Omluveni:
Začátek: 17:05
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 42.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 41.
3) Projednání návrhu rozpočtu obce Koclířov na rok 2020.
4) Návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu.
5) Nabídka na opravu propustku – havarijní stav – místní komunikace 28 C od spol. AVJ-Stavby s.r.o., IČ: 03199339 ze dne 15.11.2019
(schválení objednávky prací).
6) Žádost o bezplatný pronájem sálu KD od ředitele ZŠ a MŠ Ing. M.A. ze dne 12.11.2019.
7) Seznámení s GP č. 670-668/2019 na dělení p.č. 5174 k.ú. Koclířov.
8) Návrh rozpočtu pro rok 2020 od SPOZ – p. V.S. ze dne 14.11.2019.
9) Nabídka spol. Skanska a.s., IČ: 26271303 na opravu částí místní komunikace 14 D od č.p. 229 k výjezdu na komunikaci III. třídy
36824 dle navržené nabídky ze dne 18.11.2019 (schválení objednávky).
10) Nabídka spol. Skanska a.s., IČ: 26271303 na opravu části nové cesty k novostavbě manželů W. p.č. 2040/4 /schválení objednávky).
11) Žádost o finanční příspěvek na rok 2020 od střediska sociálních služeb Salvia , z.s. IČ: 03017621 – ze dne 15.11.2019.
12) Žádost o schůzku – Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553 – dopis ze dne 14.11.2019.
13) Žádost o koupi pozemku p.č. 2615/64 (nově vzniklé pozemky) dle GP č. 661/105/2019 od p. M.V., Koclířov. Žádost ze dne
12.11.2019.
14) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v r. 2020 od keramického a kreativního kroužku (p.A.V.) ze dne 18.11.2019.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 42.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 41.
Usnesení 3/2019
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Koclířov na rok 2020.
Usnesení 4/2019
Rada obce bere na vědomí návrh OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení 5/2019
Rada obce schvaluje opravu havarijního stavu propustku místní komunikace 28 C od spol. AVJ-STAVBY, s.r.o., IČ: 03199339 dle nabídky ze
dne 15.11.2019. Včetně uzavření objednávky prací.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov pro ZŠ a MŠ Koclířov dle žádosti od ředitele ZŠ a MŠ Koclířov Ing. M.A. ze dne
12.11.2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce bere na vědomí GP č. 670-668/2019 na dělení p.p.č. 5174 k.ú. Koclířov.
Usnesení 8/2019
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2020 od SPOZ – p. V.S. ze dne 14.11.2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje opravu části místní komunikace 14D od č.p. 229 k výjezdu na komunikaci III. třídy 3682 od spol. Skanska, a.s.
IČ:26271303 dle nabídky ze dne 18.11.2009 včetně uzavření objednávky prací.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje opravu části cesty k novostavbě manželů W., p.p.č. 2040/4 od spol. Skanska, a.s. IČ: 26271303 dle nabídky ze dne
18.11.2019 včetně uzavření objednávky prací.
1

VÝPIS ZE ZÁPISU č. 42/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 18.11.2019 na OÚ Koclířov
Usnesení 11/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2020 od střediska sociálních služeb Salvia, z.s., IČ: 03017621 ze dne
15.11.2019.
Usnesení 12/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o schůzku – Náš domov Koclířov, z.s. IČ:68208553 ze dne 14.11.2019. Schůzka se sjednává na zasedání
obecní rady na den 25.11.2019 v 18:30.
Usnesení 13/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.p.č. 2615/64 k.ú. Koclířov (nově vzniklý pozemek) dle GP č. 661/105/2019 od p. M.V.,
Koclířov ze dne 12.11.2019.
Usnesení 14/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2020 od Keramického a kreativního kroužku (p. A.V.) ze dne
18.11.2019.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 22:35 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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