VÝPIS ZE ZÁPISU č. 6/2020

ze zasedání rady obce konaného dne 17.2.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala
Omluven/a: p. Oubrechtová, p. Bršlica
Začátek: 17:10

radu vede starosta

Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 6.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 5.
3) Schválení smlouvy o dílo č.6/2020 se spol. TR Antoš, IČ: 48152587 na akci „Dětská hřiště obce Koclířov“ dle předloženého návrhu.
4) Schválení parcel pro výstavbu RD v obci Koclířov (web obce).
5) Žádost o koupi pozemku p.č. 575/3 dle nového GP č. 671-720/2019 v k.ú. Koclířov od p. J.H., Koclířov ze dne 12.2.2020.
6) Schválení smlouvy č. 20_SOBSO1_4121621263 se spol. ČEZ Distribuce s.r.o., IČ: 24729035 na zasíťování pozemku 5 RD p.č. 5349/4;
5349/5; 5349/6; 5349/7; 5349/3 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
7) Sdružený fond – Městská knihovna Svitavy IČ: 75003171 – schválení příspěvku a schválení smlouvy o sdružování prostředků na
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice, dle předloženého návrhu.
8) Žádost o pacht pozemku p.č. 5579 v k.ú. Koclířov od p. J.K., Koclířov ze dne 17.2.2020.
9) Schválení pachtovní smlouvy č. 2/2020 s p. J.K., Koclířov na pozemek p.č. 5579 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu, doba
neurčitá s účinností od 1.3.2020, nájemné 2500,-Kč/ha/rok.
10) Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553 – informace o obsazenosti bytu č. 6 v č.p. 89 v Koclířově – č.j. BUL/11/2020 – dopis ze dne
10.2.2020.
11) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2020 na třetí dítě v rodině od p. Z.K., Koclířov ze dne 17.2.2020.
12) Žádost o pronájem zasedací místnosti v KD na den 14.3.2020 od p. L.P., Koclířov ze dne 17.2.2020.
13) Žádost o bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov na den 7.3.2020 od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. na konání výroční schůze
(VH).
14) Schválení dodatku č. 5 k pojistné smlouvě 7720878219 s Kooperativou, pojišťovnou a.s. na pojištění majetku obce.
15) Žádost o finanční příspěvek od Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. IČ: 71000844. Žádost ze dne 17.2.2020.
16) Žádost o pronájem zasedací místnosti KD Koclířov od p. M.M., Koclířov. Žádost ze dne 17.2.2020 na den 18.4.2020.
17) Žádost od Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 68208553. Čj. JED /6/2020. Ze dne 10.2.2020.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 6.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 5.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.6/2020 se spol. TR Antoš, IČ: 48152587 na akci „ Dětské hřiště obce Koclířov“ dle
předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje seznam parcel pro výstavbu RD v obci Koclířov uveřejněného na webu obce.
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 575/3 k.ú. Koclířov dle nového GP č. 671-720/2019 od p. J.H., Koclířov ze dne
12.2.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 20_SOBSO1_4121621263 se spol. ČEZ Distribuce, s.r.o., IČ: 24729035 na zasíťování pozemku 5
RD p.č. 5349/4; 5349/5; 5349/6; 5349/7; 5349/3 vše v k.ú. Koclířov předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 7/2020
Rada obce schvaluje smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou ve
Svitavách, IČ: 75003171 dle předloženého návrhu ve výši příspěvku 1 500,- Kč.
Usnesení 8/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pacht pozemku p.č. 5579 v k.ú. Koclířov od p. J.K., Koclířov ze dne 17.2.2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 2/2020 s p. J.K., Koclířov na pozemek p.č. 5579 k.ú. Koclířov na dobu neurčitou
s účinností od 1.3.2020, za cenu 2500,-Kč/ha/rok dle předloženého návrhu.
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Usnesení 10/2020
Rada obce bere na vědomí informaci o obsazenosti bytu č. 6 v č.p. 89 v Koclířově – č.j. BUL/11/2020 od Náš domov Koclířov, z.s. IČ:
68208553 ze dne 10.2.2020.
Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 na třetí dítě v rodině pro p. Z.K., Koclířov dle žádosti ze dne
17.2.2020. Dle OZV 3/2019.
Usnesení 12/2020
Rada obce schvaluje pronájem zasedací místnosti v KD Koclířov na den 14.3.2020 pro p. L.P., Koclířov dle VOS č. 9/2015 na základě žádosti
ze dne 17.2.2020.
Usnesení 13/2020
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov na den 7.3.2020 pro sportovní klub FC Koclířov, z.s. na konání výroční schůze dle
žádosti ze dne 17.2.2020. Starosta před hlasováním upozornil na možný střed zájmů.
Usnesení 14/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720878219 s Kooperativou, pojišťovnou a.s. na pojištění majetku obce dle
předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení 15/2020
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s. IČ: 71000844
dle žádosti ze dne 17.2.2020.
Usnesení 16/2020
Rada obce schvaluje pronájem zasedací místnosti v KD Koclířov na den 18.4.2020 pro p. M.M. , Koclířov dle VOS č. 9/2015 na základě žádosti
ze dne 17.2.2020.
Usnesení 17/2020
Rada obce bere na vědomí znění dopisu Náš domov Koclířov , z.s., IČ: 68208553, č.j. JED/6/2020 ze dne 10.2.2020.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:30 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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