VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 16.03.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová p. Bršlica, p. Kala
Omluven/a:
Začátek: 17:00
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 11.
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 9,10.
3) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2000/2 k.ú. Koclířov. Žádost ze dne 11.3.2020 od manželů Z.
4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 134 obce Koclířov. Žádost ze dne 9.3.2020 od pana R.B.
5) Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu č. 1 v č.p. 134 Koclířov ze dne 1.4.2019.
6) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210H2639 – Dětská hřiště obce Koclířov.
7) Informace o změně obsazenosti v bytě č. 1 v č.p. 89 Koclířov od Náš domov Koclířov,z.s.
8) Schválení provozního řádu kompostárny v Koclířově.
9) Informace starosty obce o Koronaviru v ORP SY + opatření v obci.
10) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2020.
11) Řešení uzavření provozu MŠ.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 11.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 9 a č. 10.
Usnesení 3/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 2000/2 k.ú. Koclířov od manželů Z., Koclířov. Ze dne 11.3.2020. Rada obce
pověřuje místostarostu k místnímu šetření a podání zprávy na příští zasedání rady.
Usnesení 4/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 134 Koclířov od pana R.B., Koclířov ze dne 9.3.2020.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu č. 1 v č.p. 134 Koclířov ze dne 1.4.2019 s panem R.B. na dobu určitou, a
to od 1.4.2020 do 31.3.2021, dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2020
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR na akci „Dětská hřiště obce Koclířov“ č. 117D8210H2639.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí zprávu o obsazenosti bytu č. 1 v č.p. 89 Koclířov od Náš domov Koclířov,z.s. ze dne 11.3.2020.
Usnesení 8/2020
Rada obce schvaluje provozní řád kompostárny Koclířov, okres Svitavy, IČZ: CZE 00697 – zařízení ke sběru a využívání odpadu dle
předloženého návrhu.
Usnesení 9/2020
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o situaci ohledně Koronaviru v ORP SY a řešení opatření v obci.
Usnesení 10/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje a vydává opatření zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy. O uzavření MŠ Koclířov od
17.3.2020 od 6:00 do odvolání. Informovanost bude zajištěna na web. stránkách obce a ZŠ a MŠ, vylepením na MŠ a aplikací mobilním
telefonem. Rodiče bude o opatření informovat neprodleně ředitel ZŠ a MŠ Koclířov.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 19:15 hod.
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