VÝPIS ZE ZÁPISU č. 13/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 18. 04. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová (od 18:00)
Omluven/a:
Začátek: 17:30
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 13
2) Zpráva starosty o plnění rady č. 12
3) Žádost od p. D.H., pronájem pozemku p.č. 133 k.ú. Koclířov ze dne 12.4.2017
4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 100 od p. P.K. ze dne 18.4.2017
5) Rozpočtové opatření č. 6
6) Uzavření nájemní smlouvy s p. L.K. k bytu č.5 v čp. 128 v Koclířově
7) Zpráva o stavu dlužníků za obecní byty
8) Zveřejnění zakázky malého rozsahu a textu výzvy dle zák. č. 134/2016+ Sb. a směrnice obce Koclířov č. 2/2009 „Oprava komunikace
Koclířov-Hřebeč-Kamenná Horka 33C“.
9) Plnění usnesení č.14 rady č. 10 ze dne 28.3.2017.
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady č. 13.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění rady č. 12.
Usnesení 3/2017
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. D. H., Koclířov, o pronájem p.č. 133 ze dne 12.4.2017.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.č. 133, k.ú. Koclířov.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.4.2016 k bytu č. 6, v domě čp. 100 Koclířov s p. P. K. a to na dobu určitou
od 1.5.2017 do 30.4.2018 na základě jeho žádosti ze dne 18.4.2017. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. Předpis nájemného bude upraven dle
členů v domácnosti.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.6.
Usnesení 6/2017
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu č. 5 v domě čp. 128 v Koclířov s p. L.K., Svitavy na dobu určitou od 1.5.2017 do 14.9.2021
včetně předpisu nájemného.
Usnesení 7/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce.
Usnesení 8/2017
Rada obce schvaluje zveřejnění zakázky nalého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. a směrnice obce Koclířov č. 2/2009 a text výzvy „Oprava
komunikace Koclířov-Hřebeč-Kamenná Horka č. 33C“. Hodnotícím kritériem je nejnižší cena. Termín pro podání nabídek je do 5.5.2017 do 13:00 na
OU Koclířov v písemné podobě. Osloveni budou tito dodavatelé: MODOS spol. s.r.o., IČO: 00576832, ARROW spol. s.r.o., IČO: 46504371, AVJSTAVBY s.r.o., IČO: 03199339
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí předložení dílčí zprávy o plnění úkolů dle usnesení rady č. 10 ze dne 28.3.2017. Úkol trvá.

Zapsal/a: Kala Rudolf
Ověřil/a: Augusta Přemysl
Rada skončena: 19:50

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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