VÝPIS ZE ZÁPISU č. 2/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 23.01.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica, p. Maivaldová (do19:30)
Omluven/a:
Hosté: René Kulhan k bodu č.3
Začátek: 17:35
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 2
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 1
3) Podání žádosti o dotaci z podprogramu 3 – podpora památkové péče v Pard. kraji - 2018
4) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad v r. 2018 od p. L. P. ze dne 22.1.2018
5) Těžební práce v obecních lesích v roce 2018, oslovení firem pro podání nabídek 1) BIG Báča Grubhoffer, Polička IČ: 60889110, 2)
Svoboda Jan, Radiměř, IČ: 73742368, 3) Ulrich Šplíchal s.r.o., Polička IČ: 27487849.
6) RRAPK-nabídka č. 2018/494-administrace projektu“Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“
7) Intezifikace třídění odpadů v obci Koclířov – nabídka TAH – reklamní agentura s.r.o. (prezentace, letáky, brožury)
8) SPÚ – KPÚ Pardubice – uzavření pachtovní smlouvy č. 129N17/19
9) Žádost o pronájem sálu KD na pořádání plesu (24.2.2018) – ZO ČZS Koclířov ze dne 8.1.2018
10) Žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 – Koclířov-p. B. B., ze dne 11.1.2018
11) Žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 – Koclířov-p. H. P., ze dne 11.1.2018
12) Žádost o pronájem obecního bytu , sl. A.P., žádost ze dne 11.1.2018
13) Žádost o příspěvek nebo dary na Hasičský ples od SDH Koclířov ze dne 8.1.2018
14) Žádost o koupi části pozemku p.č. 2615/1 od p. J.Ř ze dne 8.1.2018
15) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění reklamy s EVT Stavby s.r.o. IČ: 25260766
16) Žádost o práci na VPP v roce 2018 od p. Ž.K.,ze dne 16.1.2018
17) Žádost ze dne 17.1.2018 o osvobození poplatku za komunální odpad pro rok 2018 od p. L.D. na třetí dítě
18) Žádost o palivové dřevo – koupi i samovýrobu od p. Z.T., Koclířov ze dne 19.1.2018, dále od od p.L.P., Koclířov ze dne 19.1.2018m
dále od p. P.H., Koclířov ze dne 19.1.2018 a TJ., Hřebeč ze dne 22.1.2018
19) Česká asociace odpadového hospodářství – informace k riziku navýšení nákladů – dopis ze dne 18.1.2018
20) Rozpočtové opatření č. 1
21) Pardubický kraj-návrh na zrušení autob. linek – připomínky do 30.1.2018
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program jednání dnešní rady obce č. 1.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění usnesení rady č. 1-2018.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu č. 3 – podpora památkové péče v Par. Kraji na rok 2018 podprogram C na
rekonstrukci sochy.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje osvobození poplatku za komunální odpad na rok 2018 p. L.P., Koclířov dle OZV 1/2017 na základě její žádosti ze dne
22.1.2018.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje oslovení firem na poptávku těžebních prací v obecních lesích v roce 2018. Osloví se 1) BIG Báča Grubhoffer, IČ:
60889110, 2) Svoboda Jan, IČ: 737422368, 3) Ulrich-Šplíchal s.r.o., IČ: 27487849, termín pro podání nabídek do 31.1.2018.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje nabídku č. 2018-494 od RRAPK pro administraci projektu v realizaci a udržitelnosti z OPŽP „Intenzifikace třídění odpadů
v obci Koclířov“. RO pověřuje k zajištění těchto prací činnosti starostu obce.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje nabídku společnosti TAH rekl. ag. s.r.o. Hradec Králové pro vyhotovení letáků, brožur, videoprezentace pro projekt
z OPŽP. Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov. Rada obce pověřuje k zajištění těchto činností činnosti starostu.
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Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 129N17/19 s SPÚ ČR, IČ: 01312774 na parcelu č. 626 v k.ú. Koclířov za roční pachtovné
1010,- Kč.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere schvaluje bezúplatný pronájem sálu kulturního domu v Koclířově na den 24.2.2018 – ZO ČZS Koclířov na pořádání
maškarního plesu.
Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 Koclířov od p. B.B. ze dne 11.1.2018. Žádost bude zařazena do
pořadníku.
Usnesení 11/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 Koclířov od p. H. P., ze dne 11.1.2018. Žádost bude zařazena
Usnesení 12/2018
Rada obce bere na vědomí žádosti o pronájem obecního bytu od sl. A.P., Koclířov ze dne 11.1.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku.
Usnesení 13/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek na Hasičský ples od SDH Koclířov ze dne 8.1.2018.
Usnesení 14/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost ze dne 8.1.2018 od p. J.Ř, Koclířov o koupi části p.p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov.
Usnesení 15/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č. 2015/012 RE s EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766 prodloužením
do 31.12.2018.
Usnesení 16/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o práci na pozici VPP v roce 2018 od p. Ž. K. ze dne 16.1.2018.
Usnesení 17/2018
Rada obce schvaluje osvobození poplatku za komunální odpad na rok 2018 na 3. dítě v rodině žadatelky L.D., Koclířov dle OZV č. 1/2017.
Usnesení 18/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi palivového dříví i formou samovýroby od p. Z.T., Koclířov ze dne19.1.2018, p. L.P.,Koclířov, ze dne
19.1.2018, od p. P.H., Koclířov ze dne 19.1.2018, od p. TJ., Hřebeč ze dne 22.1.2018.
Usnesení 19/2018
Rada obce bere na vědomí informaci k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí a měst od České asociace odpadového
hospodářství dle dopisu ze dne 18.1.2018.
Usnesení 20/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Usnesení 21/2018
Rada obce bere na vědomí návrh na zrušení autobusových linek od Pardubického kraje.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:20 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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