VÝPIS ZE ZÁPISU č. 12/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 11. 04. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová
Omluven/a:
Začátek: 18:40
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 12
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 11
3) Stav dlužníků za obecní byty od místostarosty k 4.4.2017
4) Žádost od p. Š. M. M., Koclířov, na osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2017
5) Žádost o koupi pozemku č. 4225 a pronájem části parcely č. 4227 o výměře cca 3622 m2 (viz. katastr. snímek) od sl. K. Z., Koclířov
6) Jmenování hodnotící, výběrové a doporučující komise k zakázce malého rozsahu dle VOS č. 2/2009 na dodávku konvektomatu
s příslušenstvím pro jídelnu ZŠ a MŠ.
7) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 128 od manželů V. dohodou k 30.4.2017.
8) Žádost o pracovní pozici VPP od p. J. N., Koclířov ze dne 10.4.2017.
9) Žádost na samovýrobu dřeva od p. T. F., Koclířov ze dne 6.4.2017
10) Nabídka LHP projekt – Ing. Křivka na lesní hospodářský plán-ze dne 6.4.2017
11) Školské obvody-informace starosty ze školení ze dne 6.4.2017 konaného v Pardubicích.
12) Zpráva hodnotící, výběrové a doporučující komise k zakázce malého rozsahu dle VOS č. 2/2009 na výměnu oken a parapetů v budovách
obce čp. 100 a čp. 128.
13) Vyhodnocení nabídek zakázky nalého rozsahu dle VOS č. 2/2009 na dodávku konvektomatu s příslušenstvím pro jídelnu ZŠ a MŠ.
14) Uzavření pracovních smluv na pozici VPP od 10.4.2017 – 30.11.2017.
15) Výpověď mandátní smlouvy s J. S. S TEPOTHERM ze dne 2.1.2009.
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 12.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění rady obce č. 11.
Usnesení 3/2017
Rada obce bere na vědomí stav dlužníků za obecní byty k 4.4.2017 předloženým místostarostou p. Kalou.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje osvobození poplatku za komunální odpad pro rok 2017 p. Š. M.M., Koclířov dle OZV č. 1/2016 dle čl. 6 bodu c.
Usnesení 5/2017
Rada obce bere na vědomí žádost od sle. K. Z., Koclířov ze dne 6.4.2017 na koupi pozemku p.č. 4225 a pronájmu části p.č. 4227 (cca 3622m2).
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí jmenování výběrové, hodnotící a doporučující komise starostou obce na dodávku konvektomatu s příslušenstvím pro
jídelnu ZŠ a MŠ ze dne 10.4.2017 ve složení: p. Kala Rudolf, p. Augusta Přemysl a pí. Maivaldová Šárka.
Usnesení 7/2017
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 128 Koclířov s manžely V. dohodou k 30.4.2017 na základě jejich žádosti ze dne
10.4.2017.
Usnesení 8/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o pracovní místo VPP od 1.5.2017 od p. J. N., Koclířov. Žádost ze dne 10.4.2017 bude řešena s ÚP Svitavy.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o samovýrobu dřeva od p. T. F., Koclířov ze dne 6.4.2017. Žádost bude podstoupena OLH Ing. Bačovskému.
Usnesení 10/2017
Rada obce bere na vědomí nabídku ze dne 6.4.2017 od LHProjekt a.s. na lesní a hospodářský plán 2019-2028. Pověřuje starostu k přípravě
poptávkového řízení dle směrnice VOS č. 2/2009.
Usnesení 11/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu starosta obce ze školení školských obvodů ZŠ a MŠ ze dne 6.4.2017-školitel MVČR odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly. Pověřuje starostu k zajištění všech úkonů k této problematice školského zákona (dohody o stanovení školských obvodů a přípravě OZV
pro zastupitelstvo obce).
Usnesení 12/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu hodnotící, výběrové a doporučující komise ze dne 11.4.2017 dle výzvy „Na výměnu oken a parapetů v budovách
obce čp. 100 a čp. 128“. Bude předloženo ke schválení zastupitelstvu obce.
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Usnesení 13/2017
Rada obce schvaluje na základě doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise ze dne 11.4.2017 výsledek zakázky malého rozsahu dle VOS
č. 2/2009 za dodavatele „Dodávka konvektomatu s příslušenstvím pro jídelnu ZŠ a MŠ“. Dílo provede: MULTI CZ s.r.o. IČO: 27488837.
Rada pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo a zajištění realizace tohoto záměru.
Usnesení 14/2017
Rada obce bere na vědomí uzavření pracovních smluv od 10.4.2017. Všichni přes ÚP Svitavy do 30.11.2017.
Usnesení 15/2017
Rada obce schvaluje vypovězení mandátní smlouvy s J. S. STEPOTHERM, IČO: 16753071 ze dne 2.1.2009 bez udání důvodu k nejbližšímu
možnému termínu. Rada obce pověřuje starostu k zajištění prevence a školení BOZP a PO, prevence rizik pro zaměstnance obce Koclířov s p. J.V.
IČO: 74715224.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 19:45

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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