VÝPIS ZE ZÁPISU č. 29/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 14.08.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala, p. Maivaldová
Omluven/a:
Hosté:
Začátek: 17:45
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 29
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 28
3) Žádost o zapůjčení Areálu zdraví (popř. sálu KD – čp. 134) pro oslavy 20. Výročí založení spolku Náš domov Koclířov, z.s. ze dne
10.8.2018
4) Schválení uzavření smlouvy o připojení odběrného místa elekt. Zařízení k distribuční soustavě číslo: 18_SOP_01_4121434196 s ČEZ
Distribuce a.s. IČ: 24729035 pro byt č. 2 čp. 54 - Koclířov
5) Žádost o pronájem – pacht části pozemku p.č. 2124/1 o výměře cca 254 m2 od p. J. B., Koclířov ze dne 14.8.2018
6) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2018
7) Žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od p. P.F., Koclířov ze dne 13.08.2018
8) Dopis od hejtmana PK ze dne 08.08.2018 čj. KrÚ.56095/2018 ve věci deficitu srážek a sucha
9) Dopis z úřadu práce Svitavy ze dne 08.08.2018 ve věci veřejně prospěšných prací v roce 2018
10) Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) ve spolupráci s městem Svitavy od p. R.L. ze
dne 08.08.2018
11) Cenová nabídka na opravu elektroinstalace v bytě č. 2 na čp. 54 v Koclířově od p. J.L., IČ: 86676822
12) Žádost o odkoupení pozemku od p. K.Š., Moravská Třebová ze dne 08.08.2018 (p.p.č. 1895 – k.ú. Koclířov)
13) Žádost od spol. Mastrizol, s.r.o., ze dne 07.08.2018 na zbudování přístřešku
14) Výsledek oslovení firem pro akci „Oprava příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C, Koclířov“
15) Min. spravedlnosti ČR, čj. –MSP-42/2018-OSZ-SP/3-podávání oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb. O střetu
zájmů
16) Svolání zasedání zastupitelstva obce, podnět 5-ti zastupitelů ze dne 6.8.2018 na 24 .08.2018 v 18:00 v KD Koclířov
Program:
1) Úvod + zahájení (volba mandátové komise a ověřovatelů zápisu)
2) Schválení SOD se Skanskou a.s. – Generální oprava páteřní komunikace Koclířov+dotace 1 mil. Kč od MMR
3) Zpráva o činnosti rady obce
4) Informace o situaci v ZŠ Koclířov
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr
17) Vesnice roku 2018 – výsledek – informace starosty obce
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 29.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění rady obce č. 28.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení Areálu zdraví (popř. sálu KD – čp. 134 Koclířov) pro oslavy 20. Výročí založení spolku Náš domov
Koclířov, z.s. dle žádosti ze dne 10.8.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného místa ele. zařízení k distribuční soustavě číslo 18-SOP-01-4121434196 s ČEZ
Distribuce a.s., IČ: 24729035 pro byt č. 2 čp. 54 Koclířov.
Usnesení 5/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem-pacht části pozemku p.č. 2124/1 o výměře cca 254 m2 od p. J.B., Koclířov ze dne 14.8.2018.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu-pachtu části pozemku p.č. 2124/1 k.ú. Koclířov o výměře 254 m2 na ÚD a EÚD.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
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Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od p. P.F., Koclířov ze dne 13.8.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce bere na vědomí dopis od hejtmana PK ze dne 08.08.2018 č.j. KrÚ 56095/2018 ve věci deficitu srážek a sucha.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí dopis z Úřadu práce Svitavy ze dne 08.08.2018 ve věci veřejně prospěšných prací v roce 2018.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na cyklostezku na DUR „Cyklostezska Koclířov – Svitavy“ ve spolupráci s Městem
Svitavy, dle cenové nabídky od p. R. L. ze dne 08.08.2018.
Usnesení 11/2018
Rada obce schvaluje ele. práce na bytě č. 2 v čp. 54 Koclířov dle cenové nabídky od p. J.L., IČ: 86676822.
Usnesení 12/2018
Rada obce bere na vědomí žádosti o odkoupení pozemku od p. K.Š., Moravská Třebová ze dne 08.0.82018 – p.p.č. 1895, k.ú. Koclířov.
Usnesení 13/2018
Rada obce schvaluje žádost o zbudování přístřešku na nemovitosti na parcele st. p.č. 640/1 v k.ú. Koclířov od spol. Mastrizol, s.r.o. ze dne
07.08.2018.
Usnesení 14/2018
a) Rada obce bere na vědomí výsledek oslovení firem pro akci „Oprava překopů a propustků u místní komunikace č. 1C Koclířov, nebyla
předložena jediná nabídka.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru oslovení firem pro podání cenových nabídek na akci „Oprava překopů a propustků u místní
komunikace č. 1C, Koclířov“ – termín podání nabídek do 27.8.2018 do 14:00 hodin písemně na OÚ Koclířov.
Usnesení 15/2018
Rada obce bere na vědomí dopis z Min. spravedlnosti ČR, čj. MSP-42/2018-OSZ-SP/3 – podání oznámení veřejných funkcionářů dle zákona č.
159/2006 Sb. o střetu zájmu.
Usnesení 16/2018
Rada obce schvaluje svolání zasedání zastupitelstva obce Koclířov dle podnětu 5-ti zastupitelů ze dne 06.08.2018 dle navrženého programu na
den 24.8.2018 v 18:00 v KD Koclířov.
Usnesení 17/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o výsledku soutěže Vesnice roku 2018.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 20:10 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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