VÝPIS ZE ZÁPISU č. 23/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 03.07.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 21 a č. 22
3) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2018 od p. J. P. ze dne 29.6.2018
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí za zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 04084063 – p.č.
4121/1 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu ze dne 3.7.2018
5) Usnesení o nařízení dražebního jednání čj. 024 EX-1877/06-154 ze dne 15.6.2018
6) Žádost o poskytnutí dotace na letní sportovní tábor dětí + dětí z partnerské obce Tuliszków (Polsko) – 23.-29.7.2018. Žadatelem je
Sportovní klub FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945. Žádost ze dne 2.7.2018
7) Žádost o pronájem prostor pošty v čp. 103 – Koclířov od FD GROUP s.r.o., IČ: 26096021 ze dne 27.6.2018.
8) Žádost o prodloužení výpovědní lhůty ve smlouvě o výpůjčce ze dne 1.9.2015 se Sportovním klubem FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945
z důvodu podání žádosti o dotaci na MAS Svitava. Žádost ze dne 26.6.2018.
9) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2018 na 3. dítě v rodině od p. J.O., ze dne 27.6.2018.
10) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2018 od p. L.M., Koclířov ze dne 27.6.2018.
11) Informace starosty o zasedání VH Mikroregionu Svitavska ze dne 28.6.2018
12) Informace starosty o průběhu prací na investiční akci: „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“
13) Žádost o pronájem pozemků 4120/1 a 4121/1 pro zařízení staveniště stavby od spol. Schumitransport s.r.o. Svitavy, ze dne
26.6.2018
14) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov od p. M.J. ze dne 13.6.2018
15) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Českou poštou, s.p. ze dne 11.11.2003
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce Koclířov č. 23.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 21 a č. 22.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 dle žádosti od p. J.P., dle OZV č. 1/2017 dle čl. 6 odst. b ze dne
29.6.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s., IČ: 04084063
k pozemku 4121/1 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu ze dne 3.7.2018 za cenu 2000,- Kč bez DPH.
Usnesení 5/2018
Rada obce bere na vědomí usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 024 EX 1877/06-154 ze dne 15.6.2018.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Sportovnímu klubu FC Koclířov, z.s., ve výši 25000,- Kč na pořádání
letního sportovního tábora dětí. Před hlasováním starosta upozornil na střet zájmů.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje krátkodobý pronájem nebytových prostor – pošty v čp. 103 Koclířov spol. FD GROUP s.r.o., IČ: 26096021 na dobu určitou
1.10.2018 - 31.10.2018 za cenu měsíční nájemné 500,- Kč + DPH + náklady na služby, vodné, náklady na topení a el. energie podle spotřeb.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytového prostoru ze dne 1.9.2015 se Sportovním klubem FC Koclířov,
z.s., IČ: 49326945. Změna se týká č. VII bod 1, kde se mění výpovědní lhůta 1 rok. Tato smlouva se dá vypovědět nejdříve od 1.1.2026. Důvod
změny je podání žádosti o dotaci. Starosta před hlasováním upozornil na střet zájmů.
Usnesení 9/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 dle žádosti od J.O., Koclířov na 3. dítě v rodině dle OZV č.
1/2017 ze dne 27.6.2018.
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Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku do 30.6.2018 za komunální odpad pro p. A.M. a sl. V.M., obě bytem Koclířov na základě
potvrzení vystavené ZŠ, Táborská, Praha na základě žádosti ze dne 27.6.2018. Zbývá uhradit od 1.7.2018 – 31.12.2018 v poměrné části 275,Kč/osobu s úhradou do 31.7.2018.
Usnesení 11/2018
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o zasedání VH Mikroregionu Svitavska ze dne 28.6.2018.
Usnesení 12/2018
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o průběhu prací na investiční akci „Bezpečnost chodců u komunikací o obci Koclířov“.
Usnesení 13/2018
Rada obce schvaluje pronájem pozemku 4120/1 a 4121/1 obě v k.ú. Koclířov pro zařízení staveniště stavby se spol. Schumitransport s.r.o., IČ:
27552390 na dobu určitou do 31.12.2018 za cenu 1000,- Kč bez DPH. Pozemek bude uveden do původního stavu.
Usnesení 14/2018
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov p. J.M., Svitavy od 17.8.2018 a 19.8.2018 dle VOS 9/2015 dle žádosti ze dne 13.6.2018.
Usnesení 15/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.11.2003 s Českou poštou s.p., IČ: 47114983 na prodloužení nájemní
doby a to do 30.9.2018. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 21:45 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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