VÝPIS ZE ZÁPISU č. 43/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 27.11.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 43
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 42
3) LIKO Svitavy – poplatek pro rok 2019 za komunální odpad – ze dne 27.11.2018
4) Zveřejnění záměru prodeje (i části) p.č. 5174 k.ú. Koclířov
5) Rozpočtové opatření č. 12/2018 - schválení
6) Žádost spol. Letovice na pronájem pozemků p.č. 5516, 5398-část, 5397, 5396 – žádost ze dne 27.11.2018
7) Schválení pachtovní smlouvy ev. č.15/2018 dle předloženého návrhu s Ing. L., IČ: 47423501
8) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018 se spol. Akvamont Svitavy s.r.o. IČ: na akci „Oprava příkopů a
propustků u místní komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti“.
9) Odstoupení od žádosti na odkoupení nemovitosti čp. 96 v Koclířově včetně přilehlých pozemků (usn. 2/4-2018-I., ZO 29.6.2018)
10) Studie zeleň – hřbitov od In. H.R.
11) Žádost od p. R. K., Svitavy , část pozemku p. č. 2403/53 k.ú. Koclířov + zděný objekt v areálu na Hřebči – žádost ze dne 26.11.2018
12) Cenová nabídka projektových prací na VO (veřejné osvětlení) od Energomontáže Votroubek ze dne 21.11.2018 (od čp. 197
k produčkám)
13) Schválení složení komisí obce:
1. Komise kulturně – sportovní a volného času
- Ing. R. K., předsedkyně
- M.K, K.B.
2. Komise životního prostředí
- R. K., předseda
- M.P.
3. Komise sociální
- Bc. L.S.
- V.P., M. V.
14) Termín zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2018 v 18:00 v KD Koclířov
Program:
1) Úvod + zahájení
2) Schválení zápisů ZO č. 4 a č. 5
3) Zpráva o činnosti rady obce
4) Dispozice s majetkem obce
5) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 + střednědobý výhled (2019 – 2021)
6) OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (1/2017)
7) OZV – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Koclířov (původní 1/2015)
8) Schválení DPP – kotelny od 1.1.2019 (p. Prchal, p. Křivánek)
9) Diskuze
10) Závěr
15) Schválení pořízení nákupu svítidel pro veřejné osvětlení dle cen. Nabídky spol. Elfetex spol. s.r.o. ze dne 23.11.2018
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 43.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 42.
Usnesení 3/2018
Rada obce bere na vědomí sdělení výši poplatku za komunální odpad pro rok 2019 od LIKO Svitavy ze dne 27.11.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 5174 k.ú. Koclířov (i části) na ÚD a EÚD.
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Usnesení 5/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018.
Usnesení 6/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost o propachtování pozemků p.č. 5516, p.č. 5398, p.č. 5397, p.č. 5396 vše v k.ú. Koclířov od spol. Ledeko
a.s. Letovice, iČ: 25308785 ze dne 27.11.2018.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. Koclířov a to: p.č. 5516, p.č. 5398-část (202 m2), p.č. 5397-část (1572 m2),
p.č. 5396 na ÚD a EÚD.
Usnesení 7/2018
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 15/2018 s p. Ing. J.L., Koclířov, IČ: 47423501 na p.p.č. 5361 o výměře 1686 m2, p.p.č.
5475 o výměře 3521 m2, p.p.č. 5482 o výměře 1686 m2 vše k.ú. Koclířov s platností od 1.12.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu
smlouvy. Celková výměra - 6416 m2 za cenu 2000,- Kč/ha/rok bez DPH.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018 se spol. Akvamont Svitavy s.r.o., IČ: 15035221 na akci „Oprava
příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti“.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí odstoupení od žádosti na odkoupení nemovitosti čp. 96 v Koclířově včetně přilehlých pozemků (usnesení č. 2/42018-I., ZO – 27.9.2018) ze dne 23.11.2018 od E. a J. V., Koclířov.
Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí návrh studie řešení zeleně na hřbitově od Ing. H.R. ze dne 19.11.2018.
Usnesení 11/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků (části) p.p.č. 2403/53 k.ú. Koclířov včetně zděného objektu dle zákresu v areálu na
Hřebči od p. R.K., Svitavy ze dne 26.11.2018.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2403/53 k.ú. Koclířov (části) včetně zděného objektu na ÚD a EÚD.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje zadání projektových prací na opravu veřejného osvětlení od čp. 197 k „produčkám“ spol. Energomontáže Votroubek s.r.o.,
IČ: 28791274 dle cenové nabídky ze dne 21.11.2018 za cenu 14900,- Kč bez DPH.
Usnesení 13/2018
Rada obce schvaluje složení komisí obce: 1) Komise kulturně – sportovní a volného času – Ing. R.K., (předsedkyně) , M.K., K.B., 2) Komise
životního prostředí – R.K. (předseda), M.P., 3) Komise sociální – L.S. (předsedkyně), V.P., M.V., členové a předsedové komisí budou
odměňováni na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.11.2018 s účinností od 1.12.2018.
Usnesení 14/2018
Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce na den 14.12.2018 v KD Koclířov dle navrženého programu.
Usnesení 15/2018
Rada obce schvaluje záměr pořízení nových svítidel veřejného osvětlení dle cenové nabídky od spol. Elfetex, spol. s.r.o., IČ: 40524485 ze dne
23.11.2018.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 21:20 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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