VÝPIS ZE ZÁPISU č. 33/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 18.09.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Bršlica,
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 18:00
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 33
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 32
3) Schválení nabídky na dokumentaci VO Koclířov od spol. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. ze dne 14.9.2018
4) Žádost od m. V. na koupi nemovitosti čp. 96 a přilehlých potzemků, žádost ze dne 17.9.2018
5) Žádost o pronájem zasedací místnosti KD v Koclířově od p. P.P. ze dne 17.9.2018 (beseda s občany Koclířov rozumně)
6) Žádost o zapůjčení Areálu zdraví (srub, parket, přístřešek) na knání Koclířovského kotlíku dne 12.9.2018 od 9:00 – 14:00 od Náš
domov Koclířov, z.s. ze dne 7.9.2018
7) Seznam žadatelů o obecní byt aktualizovaný k 12.9.2018
8) Žádost o splátkový kalendář od p. L.Z., Koclířov ze dne 11.9.2018 (nezaplacené vyúčtování služeb za byt za rok 2017)
9) Termín konání zastupitelstva obce 27.9.2018 v 18:00 KD Koclířov
Program:
1) Úvod
2) Schválení programu
3) Dispozice s majetkem obce
4) Skupinový vodovod Svitavy – schválení změny stanov svazku, schválení závěrečného účtu svazku za rok 2017
5) Schválení dodavatele inv. akce „Vodovod Koclířov“ dle výsledku výběrového řízení
6) Různé
7) Závěr
10) Vyhodnocení nabídek na pozemek p.č. 1895 k.ú. Koclířov (nejvyšší cena) 2 nabídky
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 33.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 32.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje objednání světelně technické studie na VO Koclířov od spol. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. IČ: 27234835 dle
cenové nabídky ze dne 14.9.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od J. a E.V., Koclířov na koupi nemovitosti čp. 96 a přilehlých pozemků ze dne 17.9.2018.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje bezplatný pronájem zasedací místnosti KD Koclířov pro besedu s občany od sdružení Koclířov rozumně dle žádosti od p.
P.P. ze dne 17.9.2018.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení Areálu zdraví (srub, parket, přístřešek) na konání akce Koclířovský kotlík na den 22.9.2018 od 9:00
– 14:00 hodin pro Náš domov Koclířov, z.s. dle žádosti ze dne 7.9.2018.
Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žádosti o obecní byty.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje splátkový kalendář na úhradu dlužné částky vyúčtování služeb bytu za rok 2017 s p. L.Z., Koclířov na základě její žádosti
ze dne 11.9.2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení 9/2018
Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce Koclířov na den 27.9.2018 v 18:00 v KD Koclířov, dle navrženého programu.
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Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí nejvyšší nabídku na koupi parcely p.p.č. 1895 k.ú. Koclířov od p. J.R., Svitavy ze dne 17.9.2018. Prodej bude
postoupen zastupitelstvu obce k projednání.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 19:45 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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