VÝPIS ZE ZÁPISU č. 15/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 02. 05. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta
Omluven/a: Maivaldová
Začátek:
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 15
2) Zpráva starosty o plnění rady č. 14
3) Schválení smlouvy o dílo č. 21/2017 s TR ANTOŠ, s.r.o., IČO:48152587
4) Schválení smlouvy o BOZP a PO pro potřeby obce s p. J. Valenovou, IČO: 74715224
5) Zpráva OLH Ing. Bačovského o hospodaření v obecním lese za 1. Q 2017 ze dne 2.5.2017
6) Žádost o zaměstnání na pozici VPP p. M. P., Koclířov ze dne 24.4.2017
7) Volba hodnotící, výběrové a doporučující komise na zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace Koclířov-Hřebeč-Kamenná Horka č.
33C“ pro otevírání obálek a výběr zhotovitele. Termín 9.5.2017 v 17:00 na obecním úřadě – složení komise: Kala Rudolf, Přemysl Augusta,
Prchal Ladislav, Haraštová Leona, Ing. Ivo Hejduk (náhradník Jiří Tesař)
8) Elektronický dopis od p. M.K., Koclířov ze dne 2.5.2017
9) Veřejná výzva podle zák. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC na obsazení pracovního místa účetní obce.
10) Zpráva místostarosty obce o stavu dlužníků za obecní byty ke dni 1.5.2017
11) Cenová nabídka na opravu místní komunikace Hřebeč-K. Horka od MS ASIST ze dne 28.4.2017. Nabídka mimo zveřejněnou výzvu (ZMR).
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 15.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce k plnění rady č. 14.
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 21/2017 s TR ANTOŠ, s.r.o., IČO: 48152587 na výstavbu dětského hřiště za cenu 500.702,- Kč
včetně DPH.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na zajištění agendy BOZP a PO pro obec Koclířov s p. J. Valenovou, IČO: 74715224 na dobu neurčitou.
Usnesení 5/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu OLH Ing. Bačovského za 1. Q 2017 ze dne 2.5.2017 a požaduje doplnění zprávy od OLH na základě čeho se
prodalo dřevo spol. ULRICH-ŠPÍCHAL. Termín do 10.5.2017.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o práci na pozici VPP od p. M.P., Koclířov ze dne 24.4.2017.
Usnesení 7/2017
Rada obce volí do hodnotící, výběrové a doporučující komise na zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace Koclířov – Hřebeč – Kamenná Horka
č. 33C“ na otevírání obálek a pro výběr zhotovitele – posouzení nabídek tyto členy: Rudolf Kala, Přemysl Augusta, Ladislav Prchal, Leona
Haraštová, Ing. Ivo Hejduk (náhradník Jiří Tesař). Termín otevírání obálek a posouzení nabídek je stanoven na 9.5.2017 v 17:00 na obecním úřadě.
Usnesení 8/2017
Rada obce bere na vědomí elektronický dopis od p. M.K. ze dne 2.5.2017.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od hodnotící a výběrové komise na zveřejněnou výzvu obsazení místa účetní obce.
Usnesení 10/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty od místostarosty ke dni 1.5.2017.
Usnesení 11/2017
Rada obce bere na vědomí dopis od manželů F. o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí na p.č. 2040/4. Bude podstoupeno zastupitelstvu obce.
Usnesení 12/2017
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku od f. MS ASIST s.r.o. ze dne 28.4.2017 na opravu místní komunikace Hřebeč – Kamenná Horka.
Nabídka je mimo zveřejněnou výzvu zakázky malého rozsahu.
Zapsal/a: Tesař Jiří
Ověřil/a: Augusta Přemysl
Rada skončena: 21:05
Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce

1

