VÝPIS ZE ZÁPISU č. 46/2019

ze zasedání rady obce konaného dne 16.12.2019 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p. Bršlica (příchod – 17:10 k bodu č.2)
Omluveni:, p. Kala
Začátek: 17:05
radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 46.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 45.
3) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov od p. M.H., Svitavy na den 21.12.2019 – žádost ze dne 10.12.2019.
4) Žádost o dotaci z rozpočtu obce v r. 2020 od šipkového týmu Tučňáci Koclířov ze dne 11.12.2019.
5) Rozhodnutí Pardubického kraje – odboru životního prostředí a zemědělství – poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení LHP
(lesní hospodářský plán) – výše příspěvku činí 25 140,- Kč (Čj: - KrÚ 80614/2019/OŽPZ/Ja).
6) Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, IČ: 00129828 – návrh na pachtovní smlouvu na pozemky p.č. 5340, 5652, 5653, 5655
všechny v k.ú. Koclířov. Dopis ze dne 16.12.2019.
7) Podání žádosti o poskytnutí dotace Pardubického kraje – POV 2020 (Program obnovy venkova).
8) Schválení uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9.6.2017 s p. J.F., Koclířov k bytu v č.p. 153 v Koclířov. Žádost o
prodloužení podána žadatelkou dne 9.12.2019.
9) Ukončení nájemní smlouvy pro neplacení s p. Ing. M.B. Smlouva na část pozemku 1471/1 k.ú. Koclířov včetně dodatku č. 1 a 2.
10) Schválení dodatku č. 1 k rámcové smlouvě č. 121_AB_BŠ 2015 ze dne 19.10.2015 se spol. ISTA ČR s.r.o., IČ: 61056758 dle
předloženého návrhu.
Usnesení 1/2019
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 46.
Usnesení 2/2019
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 45.
Usnesení 3/2019
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na den 21.12.2019 p. M.H., Svitavy na základě jeho žádosti ze dne 10.12.2019.
Usnesení 4/2019
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 od šipkařského týmu Tučňáci Koclířov. Žádost ze dne 11.12.2019
bude zařazena do rozpočtu.
Usnesení 5/2019
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí Pardubického kraje – odboru životního prostředí a zemědělství (Čj: KrÚ 80614/2019/OŽPZ/Ja) o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 140,- Kč na vyhotovení LPH (Lesního hospodářského plánu).
Usnesení 6/2019
a) Rada obce bere na vědomí dopis od zemědělského obchodního družstva Opatovec, IČ: 00129828 ze dne 16.12.2019.
b) Rada obce neschvaluje návrh pachtovní smlouvy a přílohy č. 1 od zemědělského obchodního družstva Opatovec, IČ: 00129828 na
propachtování pozemků p.č. 5340, 5652, 5653 a 5655 všechny v k.ú. Koclířov.
Usnesení 7/2019
Rada obce schvaluje podání žádosti na Pardubický kraj z programu obnovy venkova (POV 2020) – oprava místní komunikace 31c. Stará R 35
na Hřebeč.
Usnesení 8/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9.6.2017 s p. J.F. k bytu na č.p. 153 v Koclířově na dobu určitou a to od
1.1.2020 – do 31.12.2020, ostatní ujednání zůstávají nezměněna.
Usnesení 9/2019
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2 o nájmu (část pozemku p.č. 1471/1 k.ú. Koclířov) ze dne 1.6.2003 pro
neplacení, po marném upomínání a výzvě obce Koclířov. Ukončení k 17.12.2019.
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Usnesení 10/2019
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě č.: 121_AB_BŠ 2015 ze dne 19.10.2015 se spol. ISTA ČR s.r.o., IČ: 61056758.
Předmětem je rozšíření dohody o využívání portálových služeb ISTA.24CZ – přístup na web portál – stahování odečtů VDM – č.p. 89, 100, 122,
128, 243 dle předloženého návrhu.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 18:15 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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