VÝPIS ZE ZÁPISU č. 45/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 09.12.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica (odchod 20:25)
Omluveni:,
Začátek: 17:45
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 45.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 44 a kontrola úkolu rady obce č. 41/2019 usnesení č. 12/2019 pověření místostarosty a
pracovnice OÚ p. E.P – termín do 29.11.2019.
3) Rada obce bere na vědomí registraci akce č. 117D8210H2639 – MMR ČR- Dětská hřiště v obci Koclířov.
4) Schválení uzavření smlouvy s p. D.Z. Velké Novosady, na pronájem p.č. 592/3 a p.č. 580 a p.č. 2646/1 všechny v k.ú. Koclířov (jedná
se o nájemní smlouvu č. 17/2019) dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.
5) Schválení uzavření smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku se spol. FRITEX s.r.o., IČ: 29298555 dle předloženého návrhu
smlouvy.
6) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 16/2019 se spol. KALISAX s.r.o., IČ: 05603331 na část pozemku p.č. 2647 (cca 209 m 2) –
ostatní plocha, pro parkování vozidel č.p. 197 v Koclířově – dle předloženého návrhu.
7) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2020 od sboru dobrovolných hasičů Koclířov. Žádost ze dne 5.12.2019.
8) Rozpočtové opatření č. 19/2019 – schválení.
9) Návrh změny ÚP obce (změna č. 1) pro společné jednání.
10) Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.201731.12.2018 na Pardubický kraj.
11) 6. Zasedání zastupitelstva obce Koclířov – 18.12.2019 v 18:00 v KD Koclířov
Program:
1) Úvod
2) Schválení programu zastupitelstva obce č. 6 (volba ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatele).
3) Schválení zápisu zastupitelstva č. 5.
4) Schválení OZV č. 1/2019 O místním poplatku z pobytu
5) Dispozice s majetkem obce
a) Prodej pozemku p.č. 2615/64 – nově vzniklého dle GP č. 661-105/2019 v k.ú. Koclířov p. M.V., Koclířov
b) Prodej pozemku – nově vzniklých p.č. 2615/63 a 1772/2 dle GP č. 612-507/2019 p. R.K. Koclířov a nákup pozemku p.č. 1770/2 - nově vzniklého dle GP č. 612-507/2019 od p. R.K., Koclířov – uskutečněním těchto záměrů dojde k majetkoprávním napravením mezi
oběma stranami.
c)Schválení uzavření směnné smlouvy mezi obcí a p. Ing. J.H., Svitavy. Jedná se o pozemek obce p.č. 5174/1 dle nového GP č.
670-668/2019 za pozemky p.č. 4944, 4945, 4945 všechny uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Koclířov. Schválením tohoto záměru
dojde k uspořádání vlastnických vztahu. pozemky pod komunikací se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím.
d) Schválení prodeje pozemku p.č. 92/6 dle nově vzniklého GP č. 658-528/2019 na výstavbu RD p. L.H. a p. O.H., oba bytem
Svitavy za cenu 200 000,- Kč (včetně DPH).
e) Schválení prodeje p.č. 409/5 dle nově vzniklého GP č. 663-597/2019 p. R.Š. Koclířov (pozemek je v k.ú. Koclířov).
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na r. 2020-2022.
8) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
9) Schválení OZV č. 2/2019 O stanovení systému shromažďování a třídění komunálního odpadu.
10) Schválení OZV č. 3/2019 O místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu.
11) Plán činnosti kontrolního výboru obce Koclířov pro rok 2020.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 45.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 44. Úkol z usnesení č. 12/2019 rady obce č. 41/2019 bude
předložen na radě obce 23.12.2019 – příprava návrhu pro úpravu výše nájmu obecních bytů.
Usnesení 3/2019
Rada obce bere na vědomí registraci akce č. 117D8210H2639 od MMR ČR na dětská hřiště v obci Koclířov.
Usnesení 4/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 17/2019 na pronájem pozemku p.č. 592/3, p.č. 2646/1 a p.č. 2646/1 všechny v k.ú. Koclířov
s p. D.Z., Velké Novosady na dobu neurčitou od 15.12.2019 dle předloženého návrhu smlouvy za 1Kč/m2/rok, tj. 358,-Kč/rok.
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Usnesení 5/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku se spol. Fritex, s.r.o., IČ: 29298555 dle předloženého návrhu
smlouvy.
Usnesení 6/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 16/2019 na pronájem části pozemku p.č. 2647 k.ú. Koclířov (cca 209 m 2)- ostatní plocha na
parkování vozidel se spol. Kalisax, s.r.o., IČ: 05603331 na dobu neurčitou za 5 Kč/m2/rok od 15.12.2019.
Usnesení 7/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2020 od sboru dobrovolných hasičů Koclířov. Ze dne 5.12.2020.
Příspěvek bude zahrnut do návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 19/2019.
Usnesení 9/2019
Rada obce bere na vědomí návrh změny ÚP obce – změna č. 1 pro společné jednání.
Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1.10.2017 – 31.12.2018 na Pardubický kraj.
Usnesení 11/2019
Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce č. 6 na den 18.12.2019 v 18:00 v KD Koclířov dle předloženého programu zasedání.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 21:25 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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