VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2020

ze zasedání rady obce konaného dne 13.1.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p.Augusta, p. Bršlica, p. Kala
Omluven/a:
Začátek: 17:00
radu vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 1.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 47 z roku 2019.
3) Schválení uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.3.2019 k bytu č.1 v č.p. 243 v Koclířově na základě žádosti o
prodloužení ze dne 9.1.2020. Předložený návrh dodatku.
4) Schválení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1.2.2016 s p. P.S. Jedná se o byt č. 2 v č.p. 243 v Koclířově. Žádost o prodloužení
podaná dne 6.1.2020. Předložený návrh dodatku.
5) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1471/1(1220m 2) v k.ú. Koclířov od p. F.W. a p. A.W. Koclířov, ze dne 6.1.2020.
6) Schválení uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Koclířov o výměře 1220m2 dle předloženého návrhu.
7) Informace od starosty ve věci změny územního plánu obce č. 1. Jednání na MěÚ Svitavy dne 7.1.2020.
8)Seznam žadatelů o obecní byty (včetně č.p. 122 DPS) k 13.1.2020.
9) Schválení dodavatele těžebních prací ( přibližování a manipulace s dřevní hmotou) pro rok 2020.
10) Žádost o zaměstnání na obci od p. L.K. Koclířov, ze dne 13.1.2020.
11) Žádost o zaměstnání na obci od p. D.D. Koclířov, ze dne 6.1.2020.
12) Žádost o zápis z jednání od Náš domov Koclířov, z.s. ze dne 3.1.2020.
13) Schválení rozpočtového opatření č. 20/2019.
14) Žádost o příspěvek na hasičský ples od SDH Koclířov ze dne 13.1.2020.
15)Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje – POV 2020 akce: „Rekonstrukce místní
komunikace 31 c“.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 1.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 47 a přípravu návrhu nájemného v obecních bytech r. 2020.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.3.2019 k bytu č. 1 v č.p. 243 v Koclířově s p. T.H. na dobu určitou od
16.1.2020 do 27.1.2020 ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. Nájemné bude uhrazeno do 27.1.2020. Žádost ze dne
9.1.2020.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1.2.2016 k bytu č. 2 v č.p. 243 v Koclířově s p. P.S. na dobu určitou od
1.2.2020 do 31.1.2021 dle žádosti ze dne 6.1.2020. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 1471/1 k.ú. Koclířov (část 1220 m 2)
od p. F.W. a p. A.W. Koclířov, ze dne 6.1.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 1/2020 s p. F.W. a p. A.W., oba trvale bytem Koclířov. Na část pozemku p.č. 1471/1 k.ú.
Koclířov o výměře 1220 m2 s platností od 15.1.2020 na dobu neurčitou za roční nájemné 1Kč/m2/rok, tj. 1220Kč/rok.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce ve věci změny územního plánu obce č. 1 z jednání na MěÚ Svitavy ze dne 7.1.2020.
Usnesení 8/2020
Rada obce bere na vědomí seznam žadatelů o obecní byty (včetně č.p. 122 Koclířov- DPS) k 13.1.2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje za dodavatele těžebních prací, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou pro rok 2020 spol. Ulrich-Šplíchal, s.r.o., IČ:
27487849, Brno, dle doporučení hodnotící a výběrové komise.
Usnesení 10/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na obci od p. L.K. Koclířov ze dne 13.1.2020.
1

VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2020

ze zasedání rady obce konaného dne 13.1.2020 na OÚ Koclířov
Usnesení 11/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na obci od p. D.D. Koclířov ze dne 6.1.2020.
Usnesení 12/2020
Rada obce bere na vědomí žádost z jednání od Náš domov Koclířov, z.s. ze dne 3.1.2020.
Usnesení 13/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 20/2019.
Usnesení 14/2020
Rada obce schvaluje poskytnutí věcných cen v hodnotě do 1 000Kč na hasičský ples pro SDH Koclířov dle žádosti ze dne 13.1.2020.
Usnesení 15/2020
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje – POV 2020 akce „Rekonstrukce
místní komunikace 31c“.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 22:15 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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