VÝPIS ZE ZÁPISU č. 24/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 10.07.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica
Omluven/a: p. Maivaldová
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č 24
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 23
3) Podání žádosti na SPÚ ČR Pardubice p.p.č. 414 – k.ú. Koclířov
4) Žádost o pronájem sálu KD na den 22.7.2018 od p. V.Č., Koclířov
5) Oznámení o pořádání akce Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. – den fotbalu v Koclířově – 21.7.2018 – areál fotbalového hřiště čp.
256 (08:30 – 02:00) – ze dne 9.7.2018
6) Oznámení o konání sportovního tábora ve dnech 23.-29.7.2018 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze dne 9.7.2018
7) Žádost o opravu mostku od p. D. P., Koclířov ze dn e4.7.2018
8) Informace o řešení křižovatky u „Mandátů“ + váha a směr Vysoké pole
9) Zpráva starosty o průběhu prací na akci: „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“, Malý leader 2017 – oprava podlah
kabin (šaten) fotbalového hřiště, vodovod Koclířov, stav žádosti „Rozšíření sběrného místa v obci Koclířov“.
10) Schválení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: „Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ – složení: J.T., Ing.
K., RNDr. Š.
11) Schválení uzavření smlouvy o pachtu k části p.p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov o výměře cca 18 m2 s p. P.M., Koclířov
12) Schválení uzavření smlouvy o pachtu k p.p.č. 128 (413 m2), části p.p.č. 2664/2 (50 m2) a části p.p.č. 92/3 (cca 1000m2) vše v k.ú.
Koclířov, s p. L.L., Koclířov
13) Schválení uzavření smlouvy o pachtu p.č. 2903 o výměře 37 m 2 k.ú. Kocliřov s p. P.L., Koclířov
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 24.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 23.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje podání žádosti o pronájem p.p.č. 414 v k.ú. Koclířov na SPÚ ČR Pardubice.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov p. B.Č., Koclířov na22.7.2018 od 10:00 – 15:00 dle VOS 9/2015 dle žádosti ze dne 9.7.2018.
Usnesení 5/2018
Rada obce bere na vědomí oznámení o pořádání akce Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. – „Den fotbalu v Koclířově“ na den 21.7.2018
v areálu fotbalového hřiště, dle oznámení ze dne 9.7.2018.
Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí oznámení o konání sportovního tábora klubu FC Koclířov z.s. ve dnech 23. – 29.7.2018 dle oznámení ze dne
9.7.2018.
Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o opravu mostku od p. D.P., Koclířov ze dne 4.7.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce bere na vědomí informaci o řešení křižovatky u „Mandátů“ + váha a směr na Vysoké pole.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o průběhu prací na akcích: „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“, Malý leader
2017 – oprava podlah kabin (šaten) fotbalového hřiště, vodovodu Koclířov, stav žádosti „Rozšíření sběrného místa v obci Koclířov“.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci „Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ – ve
složení: J.T., Ing. K., RNDr. Š.
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ze zasedání rady obce konaného dne 10.07.2018 na OÚ Koclířov
Usnesení 11/2018
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov o výměře 18 m2 na dobu neurčitou s p. P.M.,
Koclířov, roční nájemné 90,- Kč/rok.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 128 v k.ú. Koclířov (413 m2) , část p.p.č. 2664/2 v k.ú. Koclířov (50 m2) a
část p.p.č. 92/3 v k.ú. Koclířov (1008 m2) na dobu neurčitou s p. L.L., Koclířov. Roční nájemné činí 1471,- Kč
Usnesení 13/2018
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část p.p.č. 2903 v k.ú. Koclířov (37 m2) s p. P.L., Koclířov. Roční nájemné činí 37,- Kč.

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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