VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2018

ze zasedání rady obce konaného dne 06.03.2018 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica,
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 17:30
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu – pořadu jednání rady obce č. 7
2) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 5
3) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2018 s p. A. V. – keramický kroužek.
4) Podání žádosti o o příspěvek – VPP ÚP Svitavy pro rok 2018
5) Žádost o koupi palivového dříví od p. D.D., Koclířov ze dne 5.3.2018
6) Žádost o palivové dříví formou samovýroby od p. Ing. M. H., Koclířov ze dne 5.3.2018
7) SPÚ Svitavy – rozhodnutí – čj. – SPU 002501/2018 ze dne 2.3.2018
8) Žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. P. P. , Koclířov ze dne 1.3.2018
9) Žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. A.D., Koclířov ze dne 1.3.2018
10) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 134 – Koclířov formou dodatku č. 5 s p. R. B.. Žádost o ze dne 5.3.2018.
11) Schválení dodatku č. 16 s LIKO Svitavy a.s., IČ: 25260715 ke smlouvě č. 11/2001/O o nakládání s komunálním odpadem.
12) Žádost od p. M. S., Svitavy o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na p.č. 2403/53 k.ú. Koclířov o podnájmu
pro p. R.K. ze dne 2.3.2018. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ze dne 3.5.2004.
13) Schválení roční závěrky za rok 2017 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, hospodářský výsledek ve výši 8 204,95 Kč bude
rozdělen do rezervního fondu.
14) Žádost o poskytnutí daru od Lesy ČR, s.p., Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, na projekt pro MŠ „Dřevo na hmyz a zábavu“.
Usnesení 1/2018
Rada obce schvaluje program rady obce č. 7.
Usnesení 2/2018
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 6.
Usnesení 3/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2018 u rozpočtu obce s p. A.V. – Keramický a kreativní kroužek ve výši 3000,Kč.
Usnesení 4/2018
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o příspěvek na VPP od ÚP Svitavy pro rok 2018 na 8 pracovních pozic.
Usnesení 5/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. D. D., Koclířov ze dne 5.3.2018. Žádost bude podstoupena OLH.
Usnesení 6/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví samovýrobou od p. Ing. M. H., Koclířov ze dne 5.3.2018.
Usnesení 7/2018
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí č.j. – SPU 002501/2018 od SPU PK- pobočka Svitavy ze dne 2.3.2018.
Usnesení 8/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. P. P., Koclířov ze dne 1.3.2018.
Usnesení 9/2018
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. A.D., Koclířov ze dne 1.3.2018.
Usnesení 10/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 30.9.201k bytu ve 2. NP v čp. 134 (KD) Koclířov s p. R. B. na dobu
určitou a to od 1.4.2018 do 31.3.2018. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.
Usnesení 11/2018
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 16 s LIKO Svitavy a.s., IČ: 25260715 ke smlouvě č. 11/2001/O o nakládání s komunálním odpadem.
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Usnesení 12/2018
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. M.S., Svitavy – žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3.5.2018.
Žádost ze dne 2.3.2018.
b) Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3.5.2004. Mění se ujednání článku VI. bod 2
přenechání podnájmu třetím osobám a to ve prospěch: R. K., Svitavy IČ: 74013831. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají nezměněna.
Usnesení 13/2018
Rada obce schvaluje roční závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov. Hospodářský výsledek ve výši 8204,95 Kč bude
rozdělen do rezervního fondu.
Usnesení 14/2018
Rada obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí daru od Lesy ČR s.p., Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí na projekt pro MŠ, „Dřevo na hmyz a
zábavu“.

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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