VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 09.01.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Bršlica, p. Maivaldová (18:05 – 19:45)
Omluven/a: p. Augusta,
Hosté:
Začátek: 17:30
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 1
2) Zpráva starosty o plnění usnesení rady obce č. 41 / z roku 2017
3) Upravený rozpočet na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 + střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 vše příspěvkové
organizace obce ZŠ a MŠ
4) Zakoupení zahradního traktůrku pro údržbu zeleně obce v ceně do 70 tis. včetně DPH
5) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/čp. 243 od p. P. S. ze dne 8.1.2018
6) Schválení a výběr OLH obce Koclířov
7) Žádost od SDH Koclířov ze dne 5.1.2018
8) Příkazní smlouva od p. Ing. J.Š. na organizační zajištění výb. řízení na dodavatele stav. prací na projekt řešení bezpečnosti chodců
u komunikací v obci Koclířov.
9) Žádost od p. M.S. – K Nirváně s.r.o., Koclířov ze dne 4.1.2018 na odkoupení pozemku p.č. 632 k.ú. Koclířov
10) Žádost o finanční příspěvek – Charita Svitavy, IČO: 47490462 ze dne 27.12.2017
11) Dopis z Domova důchodců Ústí nad Orlicí ze dne 15.12.2017 ve věci poskytnutí finanční podpory.
12) Pronájem místnosti – šatny v KD čp. 134 – Koclířov – Šipkaři Aligátoři
13) Salvia – středisko sociálních služeb Svitavy – žádost o finanční dar
14) Rozpočtové opatření č. 21/2017
15) Zpráva o stavu dlužníků nájmů za obecní byty k 7.1.2018
16) Oznámení krádeže dříví Policii ČR dne 9.1.2018 – čj. KRPE-2906-2/PŘ-2018-170918
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 1.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 41.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje upravený rozpočet na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ obce Koclířov.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje zakoupení zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně obce v ceně do 70 tis. včetně DPH.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 2.1.2016 k bytu č. 2 v čp. 243 Koclířov s p. P.S. na dobu určitou od
1.2.2018 do 31.1.2019.Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje na základě poptávkového řízení na OLH obce Koclířov, p. Ing. D.Š., Hegerova 976, Polička 572 01, IČO: 66834236 dle
cenové nabídky ze dne 5.1.2018 za částku 41 445,- Kč bez DPH ročně.
Usnesení 7/2018
a) Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD Koclířov na den 17.2.2018 za účelem pořádání plesu SDH Koclířov.
b) Rada obce schvaluje plán akcí, které bude pořádat SDH Koclířov v roce 2018 dle žádosti ze dne 5.1.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. J. Š., Svitavy, na organizační zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
na projekt „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ za cenu 20 000,- Kč.
Usnesení 9/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost od spol. „K NIRVÁNĚ s.r.o.“, IČO: 25257544 ze dne 4.1.2018 na odkoupení pozemku p.č. 632 k.ú.
Koclířov.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění prodeje pozemku p.č. 632 k.ú. Koclířov na úřední desku obce Koclířov.
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Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2018 od Charita Svitavy, IČO: ze dne 27.12.2017.
Usnesení 11/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční podpory od Domov důchodců, Ústí nad Orlící ze dne 15.12.2017 – poskytnutí
příspěvku se neschvaluje.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje bezplatný pronájem bývalé šatny v I. NP čp. 134 (KD) za účelem Šipkařského klubu, Aligátoři Koclířov.
Usnesení 13/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční dar od Salvia – středisko sociálních služeb Svitavy, ze dne 22.11.2017.
Usnesení 14/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2017.
Usnesení 15/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce.
Usnesení 16/2018
Rada obce bere na vědomí potvrzení o přijetí oznámení na Policii ČR ohledně krádeže dřevní hmoty v k.ú. obce Koclířov pod č. KRPE-29062/PŘ-2018-170918.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 20:20 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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