VÝPIS ZE ZÁPISU č. 32/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 10. 10. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová, p. Bršlica
Omluven/a:
Hosté:
Začátek: 17:30
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 32
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 31
3) Darovací smlouva – Skupinový vodovod Svitavy – Obec Koclířov – 20 tis. Kč
4) Žádost o prodloužení náj. smlouvy p. M. S., Koclířov ze dne 9.10.2017 (uzavření dodatku č. 7)
5) Stížnost od p. Š., Koclířov ze dne 27.9.2017
6) Vyjádření p. J. – Náš domov, z.s. ze dne 6.10.2017
7) Žádost o bezúplatný převod pozemků od Povodí Labe, s.p. Hradec Králové (p.č. 2644/3, 2902/20, 2902,21, 2902/22, 2902/23, 2902/24 a
2902/25)
8) Smlouva o sdružených dodávkách energie pro rok 2018 (nabídky spol. ČEZ Prodej a.s. a Centropol)
9) Podání žádosti projektu Malý leader – MAS Svitava (obnova podlahových krytin šaten fotbalových kabin)
10) Žádost o jmenování člena školské rady ze dne 4.10.2017 od Mgr. Petržely + zápis o výsledcích voleb do školské rady pro období 20172020
11) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – MŽP, Praha 10 – 11531 operační program ŽP 2014–2020–identif.číslo:
115D314020344
12) GDPR-GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-účinnost nastavena na 25.5.2018 (zákon č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů)
13) Zákon č. 14/2017 Sb. o střetu zájmu – centrální registr (předání uživatelských jmen a hesel členům rady obce a dopis MVČR čj. MSP61/2017-OSZ-CRO/1 a MSP-41/2017/OSZ-CRO/2
14) Rozpočtové opatření č. 14/2017 a příprava rozpočtu na rok 2018
15) 4. Zasedání zastupitelstva obce
Termín 20.10.2017 v 18:00 KD Koclířov
Program:
1) Zahájení, úvod
2) Dispozice s majetkem obce
3) Rozpočtové opatření
4) Závěr
16) Žádost o pronájem sálu v KD Koclířov od COOP družstvo HB z 2.10.2017
17) Ukončení nájemní smlouvy k ob. bytu v čp. 100 od J. a K. B. z 29.9.2017
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce Koclířov č. 32.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 31.
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Koclířov a Skupinovým vodovodem Svitavy IČO: 60891068 ve výši 20000,- Kč.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 k bytu čp. 143 s p. M.S. na dobu určitou od 1.10.2017 do
31.12.2017. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.
Usnesení 5/2017
Rada obce bere na vědomí stížnost od p. Š.,Koclířov ze dne 27.9.2017. Rada obce pověřuje starostu k řešení stížnosti.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí vyjádření od p. J. – Náš domov Koclířov, z.s. ze dne 6.10.2017 k výskytu svrabu u klientů Náš domov Kocliřov, z.s.
Usnesení 7/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o bezúplatný převod pozemků od povodí Labe s.p. Hradec Králové - p.č. 2644/3, p.č. 2902/20, p.č. 2902/21, p.č.
2902/22, p.č. 2902/23, p.č. 2902/24, p.č. 2902/25 ze dne 4.10.2017.
Usnesení 8/2017
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky el. energie ze sítě NN č. smlouvy – 1200167514 mezi obcí Koclířov a ČEZ
Prodej a.s. – 27232433 pro odběrné místa obce Koclířov pro rok 2018.
Usnesení 9/2017
Rada obce schvaluje podání žádosti projektu Malý leader pro Svitavsko pro rok 2018 přes MAS Svitava – název projektu „Obnova podlahové krytiny
šaten fotbalových kabin v Koclířově“.
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Usnesení 10/2017
Rada obce bere na vědomí zápis o provedení a výsledku voleb do školské rady pro období 2017-2020 a žádost od ředitele školy ZŠ a MŠ Koclířov ze
dne 4.10.2017.
Usnesení 11/2017
Rada obce bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – MŽP, Praha 10 – 11531 operační program ŽP 2014-2020-identifikační
číslo 115D314020344.
Usnesení 12/2017
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty o GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR – s účinností od 25.5.2018.
Usnesení 13/2017
Rada obce bere na vědomí účinnost zákona č. 14/2017 Sb. o střetu zájmů členům rady obce byly předány přihrašovací údaje do centrálního registru
včetně dopisu MS ČR.
Usnesení 14/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017.
Usnesení 15/2017
Rada obce schvaluje termín a program konání 4. Zasedání zastupitelstva obce Koclířov na den 20.10.2017 v 18:00 hod. v KD Koclířov.
Usnesení 16/2017
Rada obce schvaluje pronájem sálu v KD Koclířov na den 17.10.2017 COOP družstvu HB, IČO: 00032115 z důvodu konání regionální porady na
základě žádosti ze dne 2.10.2017.
Usnesení 17/2017
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.12.2012 uzavřenou mezi obcí Koclířov a J. a K. B. k bytu v čp. 100 v Koclířově ke dni
30.11.2017 na základě žádosti ze dne 29.9.2017.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Šárka Maivaldová
Rada skončena: 21:20 hod

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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