VÝPIS ZE ZÁPISU č. 34/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 25.09.2018 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. 34
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 33
3) Žádost o setkání – Českobratrská církev evangelická – dopis ze dne 24.9.2018
4) Žádost o narovnání pozemků – od p. L.A., Svitavy ze dne 21.9.2018
5) Žádost o odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 19.7.2018 od spol. FD Group, s.r.o. ze dne 24.9.2018 (prostory pošty čp. 103)
6) Uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě s p. P.K., Koclířov dle předloženého návrhu
7) Žádost o příspěvek na činnost spolku pro rok 2019 od ZO ČZS Koclířov ze dne 25.9.2018
8) Rozpočtové opatření č. 6/2018
9) Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu do SPÚ ČR p.č. 1160/4 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu
10) Uzavření a schválení dodatku č. 1 k dohodě o narovnání s Českou poštou, s.p. na prostory pošty v čp. 103 – Koclířov dle
předloženého návrhu
11) Žádost o příspěvek na činnost spolku pro rok 2018 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze dne 25.9.2018.
12) Projednání neprodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 243 s p. M.P.. Smlouva končí k 4.10.2018.
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 34.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 33.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí dopis s žádostí o setkání od Českobratrské církve evangelické ze dne 24.9.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od p. L.A., Svitavy ze dne 21.9.2018 o narovnání pozemků.
Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 19.7.2018 uzavřenou mezi obcí Koclířov a spol. FD Group, s.r.o., IČ: 26096021
na pronájem čp. 103 Koclířov (pošta) od prvopočátku platnosti smlouvy na základě žádosti ze dne 24.9.2018.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 26.3.2018 s p. P.K. na dobu určitou do 31.12.2018, dle předloženého
návrhu.
Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost spolku pro rok 2018 od ČZS Koclířov ze dne 25.9.2018. Příspěvek bude zapracován
do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.
Usnesení 9/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku podle zák. č. 503/2012 Sb. s SPÚ ČR, IČ: 01312774 – č. sml. –
1010991819 – na pozemek 1160/4 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o narovnání s Českou poštou s.p., IČ: na dobu určitou do 31.1.2019 dle stávajících
smluvních podmínek.
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Usnesení 11/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek na činnost spolku pro rok 2019 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze dne 25.9.2018.
Příspěvek bude zapracován do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy č. 1 s p. M. P., Koclířov. Stávající nájemní smlouvy včetně dodatků bude ukončena
4.10.2018.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 19:15 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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