VÝPIS ZE ZÁPISU č. 13/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 06.04.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:15
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 13.
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 12.
3) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 5125 (533 m 2) v k.ú. Koclířov od pana J.V., Koclířov – žádost ze dne 19.3.2020.
4) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 4/2020 s panem J.V., Koclířov na část pozemku p.č. 5125 v k.ú. Koclířov dle předloženého
návrhu.
5) Žádost o pronájem pozemku p.č. 5126, 5127 a části p.č. 5125 (360 m 2) od paní J.F., Koclířov – žádost ze dne 19.3.2020.
6) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 5/2020 s paní J.F., Koclířov na pozemky p.č. 5126, 5127 a část p.č. 5125 (360 m 2) vše v k.ú.
Koclířov dle předloženého návrhu.
7) Schválení řádu veřejného pohřebiště obce Koclířov dle předloženého návrhu (odloženo na další jednání rady).
8) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene _ služebnosti č. IV-12-2019071/VB/1 Koclířov p. 632,SS 100 se spol. ČEZ Distribuce,
a.s. IČ: 24729035 na základě žádosti ze dne 18.3.2020 K energo s.r.o., Lanškroun.
9) Schválení zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek na
akci :a) „Čistírna odpadních vod pro RD č.p. 215 a 216, Koclířov“
b) „Čistírna odpadních vod pro poštu č.p. 103, Koclířov“ (z akce a + b)
10) Schválení dodatku č. 8 s paní L.P., IČ: 74013700 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 dle předloženého
návrhu
(MV ČR – možnost obcí dočasně snížit nájemné v době trvání nouzového stavu).
11) Schválení dodatku č. 1 s paní L.D., IČ: 00937061 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.11.2016 dle předloženého
návrhu
(MV ČR – možnost obcí dočasně snížit nájemné v době trvání nouzového stavu).
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 13.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 12.
Usnesení 3/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 5125 (533 m2) k.ú. Koclířov od pana J.V. ml., Koclířov ze dne 19.3.2020.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4/2020 s panem J.V. ml, Koclířov na část pozemku p.č. 5125 k.ú. Koclířov (533 m 2) na dobu
neurčitou za roční nájemné 533 Kč/rok dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p.č. 5126, p.č. 5127 a části p.č. 5125 (260 m2) vše v k.ú. Koclířov od paní J.F.,
Koclířov ze dne 19.3.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 5/2020 s paní J.F., Koclířov na pozemky p.č. 5126, p.č. 5127 a část p.č. 5125 (360 m 2) vše
v k.ú. Koclířov na dobu neurčitou za roční nájemné 1075 Kč/rok dle předloženého návrhu.
Usnesení 7/2020
Rada obce schvaluje projednání řádu veřejného pohřebiště obce Koclířov na příští radu.
Usnesení 8/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena_ služebnosti č. IV – 12-2019071/VB/1 Koclířov p. 632, SS 100 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 na základě žádosti od K energo s.r.o., Lanškroun ze dne 18.3.2020 dle předloženého návrhu
(parcela 2649/3 k.ú. Koclířov.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek na
akci: a) Čistírna odpadních vod pro RD č.p. 215 a č.p. 216 Koclířov
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b) Čistírna odpadních vod pro poštu č.p. 103 Koclířov dle předložených návrhů.
Usnesení 10/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 s paní L.P., IČ: 74013700 na dočasné
snížení nájemného na 0,- Kč/měsíc z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR s účinností od 12.3.2020 do znovuotevření provozovny,
dle předloženého návrhu.
Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8.11.2016 s paní L.D., IČ: 00937061 na dočasné
snížení nájemného na 0,- Kč/měsíc z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR s účinností od 12.3.2020 do znovuotevření provozovny,
dle předloženého návrhu.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 20:50 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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