VÝPIS ZE ZÁPISU č. 10/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 28. 03. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová
Omluven/a: p. Paclíková
Začátek: 18:30
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 10
2) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 9
3) Žádost od p. B.K., Koclířov 227 ze dne 22.3.2017 – místnost v čp. 134 – zkušebna pronájem
4) Informace starosty obce ze setkání rady PK ze dne 23.3.2017
5) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 143 od p. M.S. ze dne 27.3.2017
6) Žádost o dřevo – palivové od V.D., Koclířov ze dne 23.3.2017
7) Žádost o palivové dříví od p. D.W., Koclířov ze dne 24.3.2017
8) Pozvánka na valnou hromadu Čes. spořitelna a.s. – 25.4.2017
9) Nabídka spol. Dekprojekt s.r.o. – IČO: 27642411 na odstranění problému střechy včetně krytiny na objektu čp. 128 v Koclířově ze dne
27.3.2017
10) Informace starosty o uzavření pracovních smluv na pozice VPP od 1.4.2017
11) Žádost od p. M.H., Koclířov ze dne 27.3.2017 o neplacení venkovní vody
12) ERV – změny PRVK Koclířov a Hřebeč ze dne 27.3.2017
13) Výzva k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí ze dne 27.3.2017 (zajistí starosta a spráce obecního majetku). Termín ve výzvě.
14) Příprava podkladů pro radu obce – výpis pozemků, které užívají bez pachtovních smluv občané – intravilán obce. Zajistí místostarosta a
správce obecního majetku – termín do 17.4.2017
15) Žádost od p. Š. M. – úleva za TKO na 3 dítě z 28.3.2017
16) Přihláška vesnice roku 2017
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady č.10.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění rady obce č. 9.
Usnesení 3/2017
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. B.K., Koclířov ze dne 22.3.2017 na pronájem místnosti v čp. 134 v eII. NP – hudebna.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění pronájmu místnosti v čp. 134 ve II. NP – hudebna.
Usnesení 4/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce ze setkání rady PK se starosty ze dne 23.3.2017.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 12.1.2016 na čp. 143 s p. M.S., dodatkem č. 5, ostatní ujednání nájemní smlouvy
zůstávají nezměněna. Doba nájmu je na dobu určitou, a to od 1.4.2017 do 30.6.2017.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dřevo od V.D., Koclířov ze dne 24.3.2017. Žádost bude předána OLH Ing. Bačovskému.
Usnesení 7/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové od p. D. W., Koclířov ze dne 24.3.2017. Žádost bude předána OLH Ing. Bačovskému.
Usnesení 8/2017
Rada obce bere na vědomí konání valné hromady České spořitelny a.s. na 25.4.2017 v Praze.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí nabídku od spol. Dekprojekt s.r.o. IČO: 27642411 na odstranění problému střechy na objektu čp. 128 v Koclířově ze dne
27.3.2017. Rada obce pověřuje starostu k doplnění informací a předložení na příští radu.
Usnesení 10/2017
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty o uzavření pracovních smluv na pozici VPP od 1.4.2017 .
Usnesení 11/2017
Rada obce bere na vědomí žádost od p. M. H., Koclířov ze dne 27.3.2017 o neplacení venkovní vody. Rada obce schvaluje žádosti vyhovět.
Venkovní voda nebude účtována v roce 2017.
Usnesení 12/2017
Rada obce schvaluje změnu karty PRVK obce Koclířov a Hřebeč.
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Usnesení 13/2017
Rada obce bere na vědomí výzvu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí ze dne 27.3.2017. Rad obce pověřuje starostu a správce obecního
majetku k zajištění odstranění nesouladu dle termínu ve výzvě.
Usnesení 14/2017
Rada obce pověřuje místostarostu a správce obecního majetku k přípravě podkladů výpisů pozemků, které užívají občané bez pachtovních smluv
v intravilánu obce. Termín do 17.4.2017.
Usnesení 15/2017
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad za 3 dítě pro rok 2017 dle OZV č. 1/2016 čl. 6 písm. d), pro p. Š. M., Koclířov dle
žádosti ze dne 28.3.2017.
Usnesení 16/2017
Rada obce schvaluje podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2017.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Tesař Jiří
Rada skončena: 21:30

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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