VÝPIS ZE ZÁPISU č. 24/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 21. 07. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová
Omluven/a: p. Bršlica
Hosté:
Začátek:
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 24
2) Zpráva starosty obce o plnění rady č. 23
3) Harmonogram na výměnu oken čp. 100 a čp. 128 – BD v Koclířově
4) Zpráva za 1. pololetí 2017 od OLH Ing. Bačovského
5) Žádost o prodej pozemku p.č. 2638/1 k.ú. Koclířov od P.a I.P., Koclířov ze dne 17.7.2017
6) Žádost o pronájem obecního bytu – DPS čp. 122 od p. J. Ř., Koclířov ze dne 17.7.2017
7) Žádost od SDH Koclířov o zapůjčení prostor (srubu, přístřešku a parketu) na den 19.8.2017 od 10:00 – 02:00 – sousedské posezení
s hasiči, žádost ze dne 17.7.2017
8) Žádost od SDH Koclířov o zapůjčení sportovního hřiště (víceúčelového) v areálu zdraví k pořádání nohejbalového turnaje. Žádost ze dne
17.7.2017.
9) Zpráva správce obecního majetku p. L.H. ze dne 18.7.2017 k projektu opravy střechy na čp. 128 – BD – Koclířov.
10) Žádost o koupi pozemku p.č. 2638/1 k.ú. Koclířov od p. R.P., Koclířov ze dne 7.7.2017.
11) Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 7 k bytu v čp. 243 BD Koclířov dohodou k 31.8.2017 s p. H. B., Koclířov na základě žádosti ze dne
11.7.2017.
12) Návrh právního zástupce JUDr. M. S., který zastupuje spol. VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto IČO: 26001187, na mimosoudní vyrovnání ve věci
neuhrazení faktury č. 9/17 v částce 361 004,- Kč za projektovou dokumentaci na kanalizační přípojky.
13) Akční plán pro školní rok 2017/2018 – místní akční plán pro ORP Svitavy – vyslovení souhlasu s celým dokumentem.
14) Výpověď z pracovního poměru p. P. Č., Koclířov pro neomluvené absence v zaměstnání od 14.7.2017.
15) Výpověď z pracovního poměru od p. L.H. k 30.9.2017.
16) Smlouva o smlouvě budoucí k pozemku p.č. 457/19 s p. V.K. k výstavbě RD ze dne 6.8.2015.
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 24.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění rady obce č. 23.
Usnesení 3/2017
Rada obce bere na vědomí předložené harmonogramy na výměnu oken čp. 100 a čp. 128 – BD v Koclířově.
Usnesení 4/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu za 1. Pololetí 2017 od OLH Ing. Bačovského.
Usnesení 5/2017
a) Rada obce bere na vědomí žádost od P. a J. P., Koclířov ze dne 17.7.2017 ve věci koupě pozemku p.č. 2638/1.
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2638/1.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 (DPS) od p. J. Ř., Koclířov ze dne 17.7.2017. Žádost bude zařazena do
pořadníku o obecní byty v čp. 122 (DPS).
Usnesení 7/2017
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení srubu, přístřešku a parketu v areálu zdraví k pořádání akce Sousedské posezení s hasiči na den
19.8.2017 od 10:00 do 02:00 pro SDH Koclířov dle žádosti ze dne 17.7.2017.
Usnesení 8/2017
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení sportovního hřiště (víceúčelového hřiště) v areálu zdraví k pořádání nohejbalového turnaje na den
19.8.2017 pro SDH Koclířov dle žádosti ze dne 17.7.2017.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od správce obecního majetku p. L. H. k projektu opravy střechy na čp. 128 – BD – Koclířov ze dne 18.7.2017.
Usnesení 10/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Koclířov od p. R. P., Koclířov ze dne 7.7.2017.
Usnesení 11/2017
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 7 k bytu čp. 243 BD Koclířov dohodou k 31.8.2017 s p. H. B., Koclířov na základě žádosti ze dne
11.7.2017.
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Usnesení 12/2017
Rada obce schvaluje návrh dohody o narovnání mezi společností VK CAD – Vysoké Mýto, s.r.o. IČO: 26001187, na mimosoudní vyrovnání ve věci
neuhrazené faktury č. 9/17 v částce 361 004,- Kč za projektovou dokumentaci na kanalizační přípojky dle smlouvy o dílo č. 22/01/2010 ze dne
18.8.2010 dle návrhu právního zástupce p. M.S. ze dne 10.7.2017.
Usnesení 13/2017
Rada obce schvaluje místní akční plán pro ORP Svitavy pro školní rok 2017/2018 zpracovaný MAS SVITAVA z.s..
Usnesení 14/2017
Rada obce bere na vědomí výpověď z pracovního poměru na pozici VPP p. P. Č., Koclířov pro neomluvené absence od 14.7.2017.
Usnesení 15/2017
Rada obce bere na vědomí výpověď z pracovního poměru od p. L. H. k 30.9.2017.
Usnesení 16/2017
Rada obce bere na vědomí blížící se termín plnění smlouvy o smlouvě budoucí k pozemku p.č. 457/19 s p. V.K. k výstavbě RD ze dne 6.8.2015
v případě nedodržení podmínek výstavby, a to do 2 let od podpisu smlouvy dojde ze strany obce Koclířov k odstoupení od smlouvy.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 20:45 hod

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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