VÝPIS ZE ZÁPISU č. 16/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 10. 05. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta
Omluven/a: Maivaldová
Začátek: 17:05
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 16
2) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 15
3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2015634/VB/02
Koclířov, SchumiTranstport, KVN+DTS+KNN se spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035
4) Reklamace povrchu víceúčelového hřiště u dodavatele stavby Ivan Úlehla s.r.o. v rámci záruky dle SOD.
5) Uzavření pracovní smlouvy na pozici účetní obce od 15.5.2017 na dobu neurčitou s paní N. P., na plný úvazek.
6) Doplnění zprávy o hospodaření v obecních lesích od OLH Ing. Bačovského (zpráva ze dne 10.5.2017).
7) Odstoupení od žádosti na SFŽP u projektu „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“, kterou podala na základě plné moci vystavenou
obcí spol. KONCEDO, s.r.o. IČO: 28797591.
8) Poskytnutí dotace od Pardubického kraje ve výši 40.000,-Kč na Hřebečský slunovrat 2017.
9) Dotace POV 2017 od Mikroregionu Svitavsko ve výši 56.250,- Kč.
10) Žádost o úlevu na poplatek za komunální odpad za 3. dítě v rodině ze dne 4.5.2017 od p. R.S., Koclířov.
11) Dotace na komunikaci – zadňák od MMR ČR. Zpráva od RNDr. J. Š. ze dne 3.5.2017.
12) Žádost o úlevu na poplatek za komunální odpad za 3. dítě v rodině ze dne 28.4.2017 od p. M. K., Koclířov.
13) Žádost o pronájem obecního bytu od p. J. F., Koclířov ze dne 5.5.2017.
14) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. B. Č., Koclířov.
15) 2. zasedání Zastupitelstva obce
Program:
1) Zahájení – úvod
2) Slib člena zastupitelstva
3) Doplnění rady obce (volba nového člena)
4) Schválení dodavatele výměny oken na čp. 100 a 128
5) Schválení dodavatele opravy komunikace Koclířov – Hřebeč – Kamenná Horka
6) Odstoupení od kupní smlouvy o smlouvě budoucí manž. F. (usn. č. 2-I/1-2017, ZO č. 1/2017)
7) Závěr
16) Pronájem nebytových prostor v II. NP v čp. 134 KD Koclířov (hudebna)
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 16.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění rady obce č. 15.
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se
spol. ČEZ Distribuce, IČO: 24729035 za jednorázovou náhradu 57000,- Kč bez DPH.
Usnesení 4/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o reklamaci povrchu víceúčelového hřiště u dodavatele stavby – Ivan Úlehla s.r.o. v rámci záruky dle
SOD. Jednání proběhne 18.5.2017 v 9:00 na OÚ v Koclířově.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici účetní obce od 15.5.2017 na plný pracovní úvazek s p. N.P. na dobu neurčitou na základě
doporučení výběrové a hodnotící komise.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí doplnění zprávy od OLH Ing. Bačovského o plnění hospodářské činnosti v lesích. OLH doložil 2 ceníky (Ulrich-Šplíchal a
Ždírec) na II. Q 2017. Rada obce pověřuje starostu o zajištění ceníku pro I. Q 2017 a pozvání OLH Ing. Bačovského na příští radu.
Usnesení 7/2017
Rada obce neschvaluje odstoupení obce Koclířov od žádosti výzvy č. 41 u SFŽP u projektu „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov podanou na
základě plné moci spol. KONCEDO s.r.o., IČO: 28797591. Rada obce nepověřuje starostu k zajištění odstoupení na SFŽP, zrušení plné moci a
objednávky u spol. KONCEDO s.r.o., IČO: 28797591.
Usnesení 8/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na Hřebečský slunovrat ve výši 40000,- Kč.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu o výši dotace POV 2017 od Mikroregionu Svitavska ve výši 56250,- Kč.
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Usnesení 10/2017
Rada obce schvaluje úlevu za poplatek na 3. dítě v rodině za komunální odpad pro rok 2017 dle OZV č. 1/2016 čl. 6 písm. d) pro žadatelku p. R.S.,
Koclířov dle žádosti ze dne 4.5.2017.
Usnesení 11/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od RNDr. J. Š. ze dne 3.5.2017 o neschválení dotace od MMR ČR na opravu komunikace – zadní cesta.
Usnesení 12/2017
Rada obce schvaluje úlevu za poplatek na 3. dítě v rodině za komunální odpad pro rok 2017 dle OZV č. 1/2016 článek 6 písm. d), pro žadatelku p.
M. K., Koclířov dle žádosti ze dne 28.4.2017.
Usnesení 13/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o obecní byt od p. J. F., Koclířov ze dne 5.5.2017.
Usnesení 14/2017
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne30.6.2011 dodatkem č. 11 k bytu č. 2 v čp. 134 v Koclířově s p. B. Č. a to na dobu určitou
do 1.7.2017 do 30.6.2017. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstanou nezměněna.
Usnesení 15/2017
Rada obce schvaluje termín konání 2. zasedání zastupitelstva na den 26.5.2017 v 18:00 v zasedací místnosti KD Koclířov včetně programu
uvedeného v programu této rady.
Usnesení 16/2017
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 134 KD Koclířov v II. NP (hudebna) na dobu neurčitou s p. B. K.. Koclířov
za účelem zkušebny za nájemné 1000,- Kč + 500,- Kč zálohy na energie vše měsíčně.
Zapsal/a: Tesař Jiří
Ověřil/a: Rudolf Kala
Rada skončena: 21:15

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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