VÝPIS ZE ZÁPISU č. 45/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 20.12.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica
Omluven/a:
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 45.
2) Zpráva (sdělení – ústní) starosty o plnění rady obce č. 44.
3) Rozpočtové opatření č. 15/2018
4) Schválení předsedy komise – sociální komise (p. M.V., Koclířov)
5) Revokace usnesení č. 5 / RO č. 38 v plném rozsahu
6) Schválení poskytnutí daru – nepeněžní plnění (poukázka na 1000,- Kč za činnost a práci ve SPOZ za rok 2018 (p. H.B., J.S., E.B.,
M.H., M.M., H.K.) - všem za rok 2018 poukázku na 1000,- Kč
7) Zpráva o proplacení dotace ve výši 1 mil. Kč od MMR ČR na inv. akci Generální oprava páteřní komunikace Koclířov ze dne
17.12.2018
8) Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění reklamy ev. č. 2015/012-RE s EVT STAVBY s.r.o., IČ: 25260766 dle
předloženého návrhu
9) Žádost o finanční příspěvek na rok 2019 od Charita Svitavy, IČ: 47490462 ze dne 17.12.2018
10) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. M.S., Koclířov ze dne 17.12.2018 a schválení uzavření dodatku č. 11 k nájemní
smlouvě ze dne 12.1.2016
11) Schválení uzavření smlouvy 18_SOP_01_4121478865 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 na OM 0002390543 – VO Spáleniště
12) Žádost o osvobození poplatku za komunální odpad za rok 2017 a 2018 od p. M.H., Koclířov ze dne 20.12.2018
13) Žádost o pronájem sálu KD za účelem konání VH spolku Sportovní klub FC Koclířov, z.s. ze dne 19.12.2018. Termín konání VH –
29.12.2018 v 17:00.
14) Schválení uzavření smlouvy č. 150N 18/19 s ČR-SPÚ, IČ: 01312774 na p.č. 414 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
15) Žádost od ČR-SPÚ, IČ: 01312774 ze dne 4.12.2018 na lustraci pozemků v k.ú. Koclířov, zn. SPU 547626/2018/144/KOB/2
16) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. J.F., Koclířov ze dne 12.12.2018 na byt v čp. 153 v Koclířově + schválení uzavření
dodatku č. 3
17) Energie pro s.r.o. – ze dne 11.12.2018 – žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
18) Osvobození poplatků za TKO 2017 dle seznamu (obyvatelé na ohlašovně)
19) Žádost od p. L.F., Svitavy, na změnu ÚP obce, ze dne 13.12.2018
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 45.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí ústní sdělení o plnění usnesení rady obce č. 44.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018.
Usnesení 4/2018
Rada obce schvaluje za předsedkyni sociální komise p. M.V., Koclířov.
Usnesení 5/2018
Rada obce revokuje usnesení č. 5/RO č. 38 v plném rozsahu.
Usnesení 6/2018
Rada obce schvaluje poskytnutí daru – nepeněžní plnění – poukázka na 1000,- Kč za činnost a práci ve SPOZ za rok 2018 (p. H.B., p. J.S., p.
E.B., p.M.H., p. M.M., p.H.K.).
Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí proplacení dotace ve výši 1 000 000,- Kč od MMR ČR na inv. akci – Generální oprava páteřní komunikace Koclířov
ze dne 17.12.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění reklamy ev. č. 2015/012 – RE s EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766 dle
předloženého návrhu.
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Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2019 od Charita Svitavy, IČ: 47490462 ze dne 17.12.2018.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 s p. M. S., Koclířov na prodloužení nájemní smlouvy na byt
v čp. 143 na dobu určitou do 1.1.2019 do 30.6.2019 dle žádosti ze dne 17.12.2018.
Usnesení 11/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 18_SOP_01_4121478865 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 na OM 0002390543 – VO
Spáleniště.
Usnesení 12/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od M.H., Koclířov dle čl. 6 bod b) OZV č. 1/2017, dle žádosti ze
dne 20.12.2018.
Usnesení 13/2018
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov pro Sportovní klub FC Koclířov, z.s. na 29.12.2018 na konání valné hromady od
17:00 dle žádosti ze dne 19.12.2018. Starosta upozornil na možný střet zájmů.
Usnesení 14/2018
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 150 N 18/19 s ČR-SPÚ, IČ: 01312774 na p.č. 414 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 15/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od ČR-SPÚ, IČ:01312774 na lustraci pozemků v k.ú. Koclířov zn. SPU 547626/2018/144/KOB/2 ze dne
4.12.2018.
Usnesení 16/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9.6.2017 s p. J.F., Koclířov na prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp.
153 na dobu určitou od 1.1.2019 do 30.6.2019 dle žádosti ze dne 12.12.2018.
Usnesení 17/2018
Rada obce rozhodla neposkytovat informaci dle žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., spol. Energii Pro z důvodu
obavy možného poškození obce.
Usnesení 18/2018
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za svoz TKO za rok 2017 pro poplatníky s trvalým pobytem na ohlašovně dle seznamu osob,
který je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení 19/2018
Rada obce bere na vědomí žádost od p. L.F., Svitavy na změnu ÚP obce ze dne 13.12.2018.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 21:30 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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