VÝPIS ZE ZÁPISU č. 5/2020

ze zasedání rady obce konaného dne 10.2.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p.Augusta, p. Kala
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:10

radu vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 5.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 4.
3) Schválení uzavření smlouvy (Pachtovní smlouvy) ev.č. 1/2020 se zemědělským obchodním družstvem Opatovec, IČ: 00129828.
Jedná se o pozemky p.č. 5438/1 a p.č. 5493 obě v k.ú. Koclířov, dle předloženého návrhu.
4) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1985/6 v k.ú. Koclířov (GP č. 665-635/2019) od p. T.F. Koclířov. Žádost ze dne 5.2.2020.
5) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 575/4 o výměře 202 m 2 dle GP č. 671-720/2019 od p. J.T. a p. J.T. Koclířov. Žádost ze dne
10.2.2020.
6) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 575/2 v k.ú. Koclířov dle GP č. 671-720/2019 od p. L.A. Koclířov a p. R.A. Koclířov ze dne 5.2.2020.
7) Připomínky ke změně č. 1 ÚP obce (manželé W. ze dne 7.2.2020 a p.L.M. 10.2.2020)
8) Zasedání zastupitelstva obce středa 26.2.2020 v 18:00 KD Koclířov
Program:
1) Schválení programu
2) Schválení zápisu zastupitelstva obce č. 6 z 18.12.2019
3) Dispozice s majetkem obce (prodej pozemků p.č. 1985/6;575/2;575/3;575/4;574/2)
4) Investiční záměry v roce 2020 + jejich financování (schválení úvěru od ČS a.s. ve výši 5 mil. Kč na předfinancování inv. akcí obce,
chodníky, komunikace)
5) Diskuse
6) Závěr
9) Schválení a výběr dodavatele na investiční akci „Dětská hřiště obce Koclířov“ dle doporučení hodnotící, výběrové a hodnotící
komise.
10) Podání žádosti-Grantový program nadace Čez-stromy
11) Žádost o zaměstnání od p. P.Č. Koclířov ze dne 10.2.2020.
12) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2020 se základní organizací Českého zahrádkářského svazu Koclířov, IČ: 72543990 dle
předloženého návrhu.
13) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2020 s klubem pejskařů pozitivního tréninku, z.s. IČ: 03787532 dle předloženého
návrhu.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 5.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 4.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz pro dětské centrum Svitavy, IČ: 60125501 se spol. Kompakt
spol. s.r.o., Českomoravská agentura, IČ: 49551027, dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 30.1.2020.
Usnesení 4/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č.1985/6 k.ú. Koclířov (dle GP č. 665-635/2019) od p. T.F. Koclířov ze dne
5.2.2020. Žádost bude postoupena zastupitelstvu obce Koclířov.
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 575/2 k.ú. Koclířov o výměře 202 m2 (dle GP č. 671-720/2019) od p. J.T. a p. J.T.
Koclířov ze dne 10.2.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce bere na vědomí o odkoupení pozemku p.č. 575/2 k.ú. Koclířov (dle GP č. 671-720/2019) od p. L.A. Koclířov a p. R.A. Koclířov ze
dne 5.2.2020.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí připomínky ke změně č. 1 od manželů W. ze dne 7.2.2020 a p. L.M. ze dne 10.2.2020. Připomínky budou
postoupeny na odbor výstavby-ORP Svitavy.
Usnesení 8/2020
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ze zasedání rady obce konaného dne 10.2.2020 na OÚ Koclířov
Rada obce schvaluje program prvního zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolaného na den 26.2.2020 v 18:00 hod v KD Koclířov. Dle
předloženého návrhu.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje za dodavatele zakázky „Dětská hřiště obce Koclířov“ spol. TR Antoš, s.r.o., IČ: 48152587 na základě doporučení
hodnotící komise. Dle zák. 134/2016 Sb. Zákon ZVZ.
Usnesení 10/2020
Rada obce bere na vědomí podání žádosti-Grantový program nadace Čez-stromy.
Usnesení 11/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání od p. P.Č, Koclířov ze dne 10.2.2020.
Usnesení 12/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2020 z rozpočtu obce Koclířov na rok 2020 se základní organizací ZO ČZS
Koclířov, IČ: 72542990 dle předloženého návrhu.
Usnesení 13/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2020 z rozpočtu obce Koclířov na rok 2020 s klubem pejskařů pozitivního
tréninku, z.s. IČ: 03787532 dle předloženého návrhu.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:10 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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