VÝPIS ZE ZÁPISU č. 16/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 14.05.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica (18:00-19:45)
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 18:00
Program – pořad jednání:
1) Schválení pořadu jednání rady obce č. 16
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 15
3) Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě s ČS-SPÚIČ:01312774-smlouva č. 1013C18/19 dle předloženého návrhu smlouvy
4) Schválení uzavření smlouvy o podmínkách stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s p. P.T., bytem
Koclířov, ke stavbě „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu smlouvy
5) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – vzdání se zástavního práva
a) V – 331/2003 (byt. jednotka v čp. 128, 1,4-11 + spoluvlastnický podíl o vel. 4302/6246 ke spol. částem budovy čp. 128 a spol. podíl
o vel. 4302/6246 k pozemku p.č. 37/2 v k.ú. Koclířov, vše postavené na pozemku st. p.č. 37/2 k.ú. Koclířov.
b) Souhlas se zkrácením vázací doby u akce ev.č. 3174202762 a 3174201301
c) Souhlas se zkrácením vázací doby u akce ev. č. 3174202741 a 3174201302
d) Vzdání se zástavního práva V-330/2003 – akce B.j. 7-Koclířov čp. 140
e) Schválení uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám č. 1149 a 1151
6) Žádost ze dne 9.5.2018 od p. R.K., Koclířov o pronájem části pozemku p.č. 2615/1 – ostatní plocha (komunikace)
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 2.5.2018 od p. J.D., Koclířov. Schválení uzavření dodatku č. 2 s účinností od 1.7-2018
8) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad – 2018 ze dne 2.5.2018 od p. M.K., Koclířov na 3. dítě v rodině
9) KÚ pro PK, pracoviště Svitavy-oznámení o zahájení řízení č.j.: V-3701/2018-609 – p.st.č. 616-k.ú. Koclířov
10) Žádost o vyjádření k prodeji budovy čp. 140 Koclířov ze dne 9.5.2018 od Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 68208553
11) a)Schválení objednávky č. 55/2018 – autorský dozor stavby „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ – s p. Ing.
L. K., Rohozná. Cena činí 18150,- Kč včetně DPH.
b) Schválení objednávky č. 56/2018 – TDI (technický dozor investora) stavby „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci
Koclířov“ s p. Ing. L.K., Rohozná, cena činí 96800,- Kč včetně DPH
12) Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. SchumiTransport s.r.o., IČ: 27552390 k p.č. 4121/1
k.ú. Koclířov v rámci stavby – napojení na přístupovou komunikaci
13) Žádost manželů M., Koclířov ze dne 11.5.2018 na slevu z kupní smlouvy uzavřené dne 21.9.2015 podle OZ § 2129.
14) Žádost o prodloužení žádosti o nájem obecního bytu ze dne 14.5.2018 od p. J. F., Koclířov
15) Zpráva o stavu dlužníků za obecní byty obce Koclířov ke dni 14.5.2018.
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 16.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 15.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1013C18/19
(pozemky p.č. 1955 a 2656 vše v k.ú. Koclířov) pro stavbu „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu s SPÚ ČR, IČ: 01312774.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s p. P.T.,
Koclířov pro stavbu „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 5/2018
a) Rada obce bere na vědomí vzdání se zástavního práva V-331/2003-BJ 9 Koclířov čp. 128 od MMR ČR-č.j. 23034/2018-84.
b) Rada obce bere na vědomí souhlas se zkrácením vázací doby u akce ev.č. 3174202762 – BJ 7 Koclířov čp. 140 a ev.č. 3174201301 – BJ 9
Koclířov, p.č. 37/1 – 2 od MMR ČR – č.j. 22525/2018-84/1.
c) Rada obce bere na vědomí souhlas se zkrácením vázací doby u akce ev.č. 3174202741 – BJ 4 Koclířov čp. 100 a ev.č. 3174201302 – BJ 2
Koclířov čp. 100.
d) Rada obce bere na vědomí vzdání se zástavního práva V-330/2003 na akci BJ 7 Koclířov čp 140 od MMR ČR – č.j. 22525/2018-84/2.
e) Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1149 s ČR MMR – IČ: 66002222 dle předloženého návrhu – vestavba bytu v čp.
103 Koclířov a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1151 s ČR MMR – IČ: 66002222 dle předloženého návrhu – akce BJ 2 Koclířov p.č. 36.
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Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2615/1 – ostatní plocha – komunikace – ze dne 9.5.2018 od p. R.K.,
Koclířov. Žádosti se nevyhovuje.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2017 s p. J.D., Koclířov k bytovým prostorům (č. 14) v I. NP
v domě čp.122, Koclířov na dobu určitou od 1.7.2018 do 30.6.2019. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě zůstávají nezměněna.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. M.K., Koclířov na 3. dítě v rodině dle OZV č. 1/2017 dle
žádosti ze dne 2.5.2018.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení řízení č.j. V-3701/2018-609 – p.st.č. 616 – KÚ pro PK, pracoviště Svitavy.
Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od Náš domov Koclířov, z.s., IC: 68208553 ze dne 9.5.2018.
Usnesení 11/2018
a) Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 55/2018 – výkon autorského dozoru na stavbě „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací
v obci Koclířov“ s Ing. L.K., IČ: 45568481 dle předloženého návrhu, za cenu 18150,- Kč včetně DPH.
b) Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 56/2018 na TDI stavby „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ s Ing. L.K.,
IČ: 45568481 dle předloženého návrhu, za cenu 96800,- Kč včetně DPH.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. SchumiTransport s.r.o., IČ: 27552390 k parcel č.
4121/1 k.ú. Koclířov pro realizaci stavby a její napojení na přístupovou komunikaci za cenu 2000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu.
Usnesení 13/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od manželů M., Koclířov ze dne 11.5.2018 na slevu z kupní smlouvy uzavřené dne 21.9.2015 na podle §
2129 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ).
Usnesení 14/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o nájem obecního bytu ze dne 14.5.2018 od p. J.F., Koclířov.
Usnesení 15/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:30 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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