VÝPIS ZE ZÁPISU č. 44/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 11.12.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica
Omluven/a:
Začátek: 17:45
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 44.
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 43.
3) Žádost o pronájem sálu od Aligátorů Koclířov za účelem pořádání turnaje v šipkách dne 15.12.2018. Žádost ze dne 11.12.2018.
4) Krajský soud v Hradci Králové – čj. KSPA 53 INS6989/2018-B-11 výtěžek z insovenční věci spol. Seko Koclířov s.r.o. v likvidaci ze
dne 7.12.2018.
5) Meridian nová energie s.r.o. IČ: 28534140-záměr výstavby větrných elektráren ve správním území obce Koclířov.
6) Prohlášení o použití finančních prostředků od obce Koclířov v roce 2018 – Sportovní klub FC Koclířov, z.s. ze dne 7.12.2018.
7) Žádost ZŠ a MŠ Koclířov o zakoupení nového kuchyňského průmyslového sporáku ze dne 6.12.2018.
8) Sdělení ředitele ZŠ a MŠ o vyhlášení ředitelského volna na dny 3.1. a 4.1.2019 (sdělení ze dne 6.12.2018)
9) Rozpočtové opatření č. 13/2018.
10) Sdělení p. L.S., o ukončení činnosti v sociální komisi obce Koclířov (k 30.11.2018 – po dohodě), sdělení ze dne 5.12.2018.
11) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 5174 v k.ú. Koclířov za pozemky p.č. 4946, 4945, 4944, 4947 všechny v k.ú. Koclířov (jedná
se o pozemky pod komunikací na Vysoké pole) od p. Ing. J.H., Svitavy ze dne 4.12.2018.
12) Směrnice pro provedení inventarizace k 31.12.2018 (majetek obce) + plán inventur pro rok 2018.
13) Žádost spol. Salvia, Svitavy o finanční příspěvek (dar) na rok 2019 ze dne 28.11.2018.
14) a)Žádost od České pošty s.p. o pronájem prostor v čp. 103 (provozovna pošty) ze dne 7.12.2018.
b)Zveřejnění záměru pronájmu prostor v 1.NP čp. 103 v Koclířově (prostory České pošty)
15) Schválení upraveného rozpočtu na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov.
16) Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici administrativní pracovník – Obec Koclířov s nástupem od 1.2.2019.
17) Zpráva starosty obce z jednání rady spolku Náš domov Koclířov ze dne 4.12.2018.
18) Revokace usnesení rady obce – č. usn. 7 – RO č. 43 ze dne 27.11.2018 v plném rozsahu a schválení pachtovní smlouvy č. 15/2018
s p. J.L., IČ: 47423501 na pozemky p.č. 5361, 5475, 5482, 5006, 5027, 5032, 5181, 5410 a 5507 všechny v k.ú. Koclířov.
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 44.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 43.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov za účelem pořádání turnaje v šipkách na den 15.12.2018 na šipkařskému klubu
Aligátoři na základě žádosti ze dne 11.12.2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí rozvrhové usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice – čj. KSPA 53 INS6989/2018-B-11
dlužníka Seko Koclířov s.r.o. v likvidaci, IČ: 28789768.
Usnesení 5/2018
Rada obce bere na vědomí nabídku od spol. Meridian nová větrná energie s.r.o., IČ: 28534140 na výstavbu větrných elektráren ve správním
území obce Koclířov.
Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí prohlášení o použití finančních prostředků od obce Koclířov za rok 2018 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze
dne 7.12.2018.
Usnesení 7/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost od ZŠ a MŠ Koclířov o zakoupení nového kuchyňského průmyslového sporáku ze dne 6.12.2018.
b) Rada obce schvaluje nákup nového kuchyňského sporáku pro školní jídelnu z rozpočtu obce za cenu do 80 000,- Kč.
Usnesení 8/2018
Rada obce bere na vědomí sdělení ředitele ZŠ a MŠ Koclířov o vyhlášení ředitelského volna na dny 3.1. a 4.1.2019 ze dne 6.12.2018.
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Usnesení 9/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018.
Usnesení 10/2018
Rada obce bere na vědomí sdělení od p. L.S. o ukončení činnosti v sociální komisi obce Koclířov ke dni 30.11.2018 ze dne 5.12.2018.
Usnesení 11/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 5174 v k.ú. Koclířov od obce Koclířov od p. Ing. J.H., Svitavy ze dne
4.12.2018.
b) Rada obce bere na vědomí nabídku na odkup pozemku pod místní komunikací na Dětřichov p.č. 4946, p.č. 4945, p.č. 4944 a p.č. 4947
všechny v k.ú. Koclířov od p. Ing. J.H., Svitavy ze dne 4.12.2018.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje směrnici pro provedení inventarizace k 31.12.2018 majetku obce a plán inventur pro rok 2018.
Usnesení 13/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od spol. Salvia, Svitavy o finanční příspěvek na rok 2019 z rozpočtu obce.
Usnesení 14/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádosti o pronájem prostor v čp.103 (provozovna pošty) od České pošty s.p. ze dne 7.12.2018.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor v 1.NP v čp. 103 v Koclířově (prostor České pošty) na ÚD a EÚD.
Usnesení 15/2018
Rada obce schvaluje upravený rozpočet na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2021
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov.
Usnesení 16/2018
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy výběrového řízení na pozici administrativní pracovník obce Koclířov s nástupem od 1.2.2019 dle
předloženého návrhu.
Usnesení 17/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce z jednání rady spolku Náš domov Koclířov ze dne 4.12.2018.
Usnesení 18/2018
Rada obce revokuje usnesení rady obce č. usnesení 7 – RO č. 43 ze dne 27.11.2018 v plném rozsahu.
Rada obce schvaluje pachtovní smlouvu č. 15/2018 s p. Ing. J.L., IČ: 47423501 na parcely p.p.č. 5361 o výměře 1209 m2, p.p.č. 5475 (3521
m2), p.p.č. 5482 (1686 m2), p.p.č. 5006 (2748 m2), p.p.č. 5027 (545 m2), p.p.č. 5032 (19917 m2), p.p.č. 5181 (29168 m2), p.p.č. 5410 (5237 m2),
p.p.č. 5507 (61959 m2), v k.ú. Koclířov, celkem 125990 m2 s platností od 1.1.2019 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy za cenu
2000,- Kč/ha/rok bez DPH.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 21:50 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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