VÝPIS ZE ZÁPISU č. 12/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 30.03.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:10
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 12.
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 11.
3) Usnesení č. 3 z rady obce č. 11 – místní šetření k pozemku p.č. 2000/2.
4) Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v operačním programu životního prostředí pro období 2014–2020, s názvem: „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“.
5) Otevřený dopis od KHL Pardubického kraje ze dne 25.3.2020 všem starostkám a starostům Pardubického kraje.
6) Cenová nabídka DM, AD, TD „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“.
7) Žádost o koupi pozemku p.č. 5128 k.ú. Koclířov. Žádost ze dne 20.3.2020 od paní J.T. Koclířov.
8) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2020.
9) Projednání upraveného návrhu změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání ze dne 23.3.2020.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 12.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 11.
Usnesení 3/2020
Rada obce bere na vědomí splnění úkolu z usnesení č. 3 rady obce č. 11 ze dne 16.3.2020 se závěrem, pozemek neprodávat a zachovat
propustnost komunikace v plné šíři na obhospodařování zemědělských pozemků.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění v souladu s pravidly pro zadání veřejných
zakázek v operačním programu životní prostředí pro období 2014–2020 s názvem: „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“. dle předloženého
návrhu.
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí otevřený dopis od KHL Pardubického kraje ze dne 25.3.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje nabídky včetně příkazních smluv od spol. Atregia s.r.o., IČ: 02017342 na zajištění dotačního/realizačního managementu
ve výši 55 000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu, dále na zajištění technického dozoru investora ve výši 45 000,- Kč bez DPH dle
předloženého návrhu a zajištění autorského dozoru ve výši 20 000,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu na akci: „Revitalizace zeleně v obci
Koclířov“.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 5128 k.ú. Koclířov od paní J.T., Koclířov ze dne 23.3.2020.
Usnesení 8/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce projednala upravené připomínky změny č. 1 Územního plánu obce Koclířov.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 20:45 hod.
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Rudolf Kala
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