VÝPIS ZE ZÁPISU č. 20/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 13. 06. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Bršlica
Omluven/a: p. Kala, (p. Maivaldová – odešla v 18:30 po 3. usnesení)
Hosté:
Začátek: 18:00
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 20
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 19
3) Žádost o příspěvek SK FC Koclířov ve výši 20000,- Kč na dětský sportovní tábor v Tuliszkowě.
4) Žádost o povolení kácení stromu od p. A. K., Koclířov ze dne 7.6.2017.
5) Žádost o samovýrobu dřeva od p. M. N. ze dne 13.6.2017
6) Žádost o prodej palivového dříví od p. K. B. ze dne 8.6.2017
7) Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 s p. M. S.
8) Vyhlášení výzvy na dodavatele el. energie pro rok 2018 – oslovení ČEZ PRODEJ s.r.o., EON, RWE-INNOGY dle zákona o veřejných
zakázkách malého rozsahu a VOS č. 2/2009
9) Smlouva o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese + prodej dřevní hmoty v 2017 – červenec – prosinec.
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 20.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty ve věci plnění usnesení rady č. 19.
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20000,- Kč SK FC Koclířov z.s. z rozpočtu obce na dětský sportovní tábor v Polsku –
Tuliszkowě od 24. – 30.7.2017.
Usnesení 4/2017
Rada obce bere na vědomí žádost od p. A. K., Koclířov ze dne 7.6.2017 ve věci povolení kácení stromu na jeho pozemcích. Žádost bude
podstoupena p. R. K..
Usnesení 5/2017
Rada obce bere na vědomí žádost od p. M.N., Svitavy. Žádost nebude podstoupena OLH na vyřízení z důvodů ze se nejedná o místního občana.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí žádost od p. K. B., Koclířov ze dne 8.6.2017 ve věci palivového dříví. Žádost se podstupuje OLH k vyřízení.
Usnesení 7/2017
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 s p. M. S., Koclířov na dobu určitou od 1.7. – 30.9.2017. Ostatní
ujednání zůstávají nezměněna.
Usnesení 8/2017
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázka malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách a VOS č. 2/2009 na dodavatele elektrické energie
pro rok 2018 pro OM obce Koclířov. Osloveni budou tito 3 dodavatelé: ČEZ Prodej s.r.o., E.ON a.s., RWE – INNOGY. Termín pro podání nabídek je
do 23.6.2017 na OÚ Koclířov.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty ve věci jednání s p. Šplíchalem ohledně prodeje dřevní hmoty od 12.června do konce roku 2017. Na příští
radě se projedná smlouva s OLH. Rada obce pověřuje starostu k přípravě návrhu smlouvy OLH.
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 19:20

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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