VÝPIS ZE ZÁPISU č. 3/2020

ze zasedání rady obce konaného dne 27.1.2020 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. 3.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 2.
3) Schválení zahájení procesu tvorby strategického dokumentu nebo pasportu obce Koclířov-podání žádosti o dotaci z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci programu: „Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“.
4) Schválení uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Judr. P.N., IČ: 73612596 na přípravu a realizaci výběrového řízení
„Revitalizace zeleně v obci Koclířov“ dle předloženého návrhu.
5) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov od KV KSČM, IČ: 00496936 na den 22.2.2020- konání Krajské konference.
6) Žádost o pronájem zasedací místnosti KD Koclířov na den 31.1.2020 (4lenská schůze) a sálu KD Koclířov na den 29.2.2020
z z důvodu konání Maškarního plesu – vše bezplatně – žádost ze dne 27.1.2020 od ZO ČZS Koclířov.
7) Řešení pozemků ŘSD – pod komunikací R-35 ve vlastnictví obce Koclířov a staveb obce (autobusová zastávka Hřebeč a
Spáleniště).
8) Žádost o pronájem obecního bytu od p. Ž.K. Koclířov ze dne 27.1.2020.
9) Schválení smlouvy o nájmu bytu s p. Ž.K. v č.p. 243 v Koclířově, byt č. 1 dle předloženého návrhu smlouvy na dobu určitou a to od
28.1.2020 do 28.1.2021.
10) Žádost o zaměstnání od p. Ž.K. Koclířov. Žádost ze dne 27.1.2020.
11) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2020 z rozpočtu obce Koclířov se sportovním klubem FC Koclířov ,z.s., IČ: 49326948
dle předloženého návrhu.
12) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2020 z rozpočtu obce Koclířov se šipkařským klubem-Aligátoři Koclířov dle
předloženého návrhu.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 3.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 2.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje zahájení procesu tvorby strategického plánu nebo pasportu a podání žádosti dotačního programu „Podpora zpracování
strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Judr. P.N., IČ:73612596 ve věci přípravy a realizace výběrového řízení
pro zajištění realizace zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na den 22.2.2020 za účelem konání Krajské konference pro KV KSČM, IČ: 00496936 dle VOS
9/2015.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti KD Koclířov za účelem pořádání členské schůze na den 31.1.2020 a sálu KD
Koclířov za účelem konání Maškarního plesu na den 29.2.2020 (bezplatně) pro ZO ČZS Koclířov dle žádosti ze dne 27.1.2020.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí řešení pozemků ŘSD-pod komunikací R-35 ve vlastnictví obce na pozemcích ŘSD.
Usnesení 8/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. Ž.K. Koclířov ze dne 27.1.2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 243 s p. Ž.K. Koclířov na dobu určitou a to od 28.2.2020 do 31.1.2021. Dle
předloženého návrhu.
Usnesení 10/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání od p. Ž.K. Koclířov ze dne 27.1.2020.
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Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2020 z rozpočtu obce Koclířov se sportovním klubem, FC Koclířov, z.s. IČ:
49325945 dle předloženého návrhu. Starosta obce před hlasováním upozornil na možný střet zájmů.
Usnesení 12/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2020 z rozpočtu obce Koclířov se šipkařským klubem-Aligátoři Koclířov dle
předloženého návrhu.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:45 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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