
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 21/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 19.06.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová, p. Bršlica 
Omluven/a:  
Hosté:   
Začátek: 18:45 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 21 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 19 a 20 
3) Žádost o slevu za komunální odpad za rok 2018 od p. R. S., Koclířov ze dne 15.6.2018 
4) Informace ze dne 19.6.2018 – Pošta Partner od p. Ing. I. Š. – manažerky obvodu ČP Ústí nad Orlicí 
5) Cenová nabídka na opravu kotelny – stavební části od p. Z. S., Svitavy ze dne 18.6.2018 
6) Cenová nabídka od AZADA STYL s.r.o. ze dne 14.6.2018 na zastínění dětského hřiště 
7) Cenová kalkulace za zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu na akci: Obnova příkopů a propustků u místní 
komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti“ od Ing. L. K. ze dne 14.6.2018 
8) Žádost o slevu za komunální odpad za rok 2018 od p. P.H., Koclířov ze dne 13.6.2018. 
9) Žádost o pronájem pozemků p.č. 1772 a část p.č. 92/3 k.ú. Koclířov od p. Š.M., Koclířov  ze dne 30.5.2018 + zveřejnění záměru 
10) Zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu „Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 21. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 20. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. R. S., Koclířov na 3. Dítě v rodině dle OZV č. 1/2017 dle 
žádosti ze dne 15.6.2018. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí informaci od p. Ing. I.Š., manažerky ČP Ústí nad Orlicí ve věci Pošta Partner Koclířov ze dne 19.6.2018. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na opravu kotelny – stavební část od p. S.Z., Svitavy ze dne  18.6.2018. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na zastínění dětského hřiště v areálu Zdraví od AZADA STYL s.r.o. ze dne 14.6.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu na akci „Obnova příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C 
z hladiska bezpečnosti“ od Ing. L.K. dle kalkulace ze dne 14.6.2018 a pověřuje starostu k zajištění objednávky. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. P.H., Koclířov na 3. a další dítě v rodině dle OZV č. 
1/2017 dle žádosti ze dne  13.6.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků části p.č. 1772 k.ú. Koclířov a část p.č. 92/3 k.ú. Koclířov od p. M.Š,Koclířov ze dne 
30.5.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1772 k.ú. Koclířov a části p.p.č. 92/3 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách na akci „Generální oprava 
páteřní komunikace Koclířov“. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   20:05  hod.                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


