VÝPIS ZE ZÁPISU č. 17/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 22.05.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica, p. Maivaldová
Omluven/a:
Hosté:
Začátek:
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 17
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 16
3) Krajský soud – pobočka Pardubice – č.j. 55 Cm 37/2016 – 44 – SEKO Koclířov s.r.o.
4) Rozhodnutí o převzetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 18.5.2018
5) Zpráva OLH – práce v obecních lesích k 15.5.2018 ze dne 21.5.2018
6) Žádost od p. R. K. o uzavření smluv o pronájmu prostor v areálu na Hřebči (p.č. 2403/53 – hala + zpevněná plocha cca 100 m2 + další
cca 150 m2 na téže parcele – vše v k.ú. Koclířov) ze dne 16.5.2018
7) Žádost o zproštění poplatku za komunální odpad za rok 2018 od p. T.K., Koclířov ze dne 16.5.2018.
8) Žádost o pronajmutí části pozemku p.č. 2903 k.ú. Koclířov (cca 37 m 2) dle situačního zákresu od p. P.L., Koclířov ze dne 21.5.2018
9) Žádost o obecní byt v čp. 122 – Koclířov - DPS, od A. a A. H., Koclířov ze dne 22.5.2018
10) Schválení cenové nabídky a uzavření smlouvy (objednávka) na kompletní zpracování a administrace výběrového řízení na stavební
práce zadávané v užším podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se spol. Violette, s.r.o., IČ:
29242126 ze dne 17.5.2018 – Vodovod Koclířov
11) Vyhlášení výzvy – zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. – Restaurování pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem
panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov – dle předloženého návrhu
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 17.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 16.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí usnesení Krajského soudu, pobočka Pardubice č.j. 55Cm 37/2016-44 ve věci SEKO Koclířov, s.r.o. v likvidaci.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 18.5.2018 předloženou ředitelem školy Mgr. Z. P.
Usnesení 5/2018
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.
Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od OLH Ing. Š. o hospodaření a provedených pracech v obecních lesích k 21.5.2018.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. T.K., Koclířov, dle OZV č. 1/2017 čl. 6 odst. b).
Usnesení 8/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části p.p.č. 2903 v k.ú. Koclířov od p. P.L., Koclířov ze dne 21.5.2018.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2903 v k.ú. Koclířov o výměře cca 37 m2 na ÚD a EÚD obce Koclířov.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o obecní byt v čp. 122 Koclířov – DPS od A. a A.H., Koclířov ze dne 22.5.2018. Žádost bude zařazena do
pořadníku o obecní byty.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 132018 se spol. Violette s.r.o., IČ: 29242126 na administraci výběrového řízení akce
„Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu ze dne 17.5.2018.
Usnesení 11/2018
Rada obce schvaluje zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Restaurování pískovcové sochy Ecce
homo s reliéfem panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov“ – dle předloženého návrhu.
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Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 19:55 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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