VÝPIS ZE ZÁPISU č. 28/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 07.08.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 17:45
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 28
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 27
3) Informace o studii dopravně bezpečnostních úprav křižovatka silnic I/35 x I/34 x III/36824 Koclířov od Ing. F.H.
4) Odstoupení od smlouvy o dílo s p. A.K. uzvařené dne 26.6.2018 na dílo „Restaurování pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem
panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov“.
5) Schválení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Restaurování pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem panny Marie Bolestné na
podstavci v obci Koclířov“ s p. Z.Š., IČ: 65704771, Chrudim (2. v pořadí VŘ – cena 113000,- Kč + DPH)
6) Zveřejnění výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané v užším podlimitním řízení podle § 58 zák. č. 134/2006 Sb. o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů – název veřejné zakázky „Vodovod Koclířov“ – termín podání nabídek do
3.9.2018 do 10:00 hodin v sídle spol. Violette s.r.o., Olomouc dle předloženého návrhu.
7) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018 se spol. Akvamont Svitavy s.r.o. – IČ: 15035221, navýšení ceny
o 58827,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
8) Oznámení o zahájení přezkumu hospodaření od Pardubického kraje – termín 10.10.2018
9) Schválení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 2017366/VB/1 – Koclířov st.p. 264, SS100
kNN s ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 dle předloženého návrhu
10) Žádost o prodloužení žádosti o nájem obecního bytu (DPS) od p. Ř.J., Koclířov ze dne 17.7.2018
11) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z podprogramu 3 – podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 –
neinvestiční dotace akce „Koclířov, pískovcová socha Ecce homo s reliéfem panny Marie Bolestné u čp. 97, restaurování“.
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 28.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění rady obce č. 27.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí studii dopravně – bezpečnostních úprav křižovatky silnic I/35 x III/368 x I/34 Koclířov od F.H.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo s p. A.K., uzavřené dne 26.6.2018 na dílo „Restaurování pískovcové sochy Ecce homo
s reliéfem panny Marie Bolestné na podstavci Koclířov“ na základě jeho žádosti ze dne 1.8.2018.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Z. Š., IČ: 65704771, Chrudim na akci „Restaurování pískovcové sochy Ecco homo
s reliéfem panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov“ za cenu 113000,- Kč bez DHP dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané v užším podlimitním řízení podle § 58 zák. č. 134/2006
Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů – název veřejné zakázky „Vodovod Koclířov“ – termín podání nabídek do
3.9.2018do 10:00 hodin v sídle spol. Violette s.r.o., Olomouc dle předloženého návrhu.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018 se spol. Akvamont Svitavy s.r.o. , IČ: 15035221 – navýšení
ceny o 58827,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
Usnesení 8/2018
Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení přezkumu hospodaření od Pardubického kraje – termín 10.10.2018.
Usnesení 9/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017366/VB/1-Koclířov p.č. st. 264, SS100 –
kNN s ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.
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Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o nájem obecního bytu (DPS) od p. Ř.J., Koclířov ze dne 17.7.2018.
Usnesení 11/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z podprogramu 3 – podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018 –
neinvestiční dotace – akce: „Koclířov, pískovcová socha Ecce homo s reliéfem panny Marie Bolestné u čp. 97, restaurování“ – dle
předloženého návrhu.
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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