VÝPIS ZE ZÁPISU č. 3/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 17. 01. 2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Paclíková
Omluven/a: p. Maivaldová, p. Kala
Začátek: 17:30
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 3
2) Zpráva starosty k plnění usnesení rady obce č. 2
3) Žádost od p. L. Š. na uvolnění sklepu a vodné pro zahradu od 1.1.2017 dle žádosti ze dne 10.1.2017 (DPS) Koclířov
4) Prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od p. L. K. ze dne 11.1.2017, Svitavy
5) Žádost od p. M. P. ze dne 17.1.2017 va vodné na zahradu od 1.1.2017 (DPS) Koclířov
6) Žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2017 od p. P. Č., Koclířov
7) Žádost od spolku Lungta, Praha 1 „Vlajka pro Tibet“
8) Zpráva o hospodaření v obecním lese za r. 2016 od OLH Ing. M. B. ze dne 16.1.2017
9) Uzavření smlouvy o dílo na provedení těžby, přibližování a manipulace s dřevní hmotou v r. 2017 se spol. ULRICH-ŠPLÍCHAL, s.r.o., IČO:
27487849 a výsledek VŘ na dodavatele ze dne 12.1.2017
10) Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 122 s p. Z. B. od 1.2.2017
11) Stacionář STONOŽKA - žádost o finanční podporu ze dne 16.1.2017
12) ČSSD – OVV Svitavy – žádost o pronájem sálu KD – 24.3.2017
13) Žádost na splátkový kalendář nájemného od sl. Ž. V., Koclířov 99 ze dne 12.1.2017
14) Zpráva starosty obce o vydání provozní pokladny spol. SEKO Koclířov s.r.o. IČO: 28789768 jednateli p. Ing. S. T.
15) Žádost o slevu za komunální odpad od p. J. T., Koclířov, na třetí dítě.
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 3.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 2
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje žádost p. L. Š. ze dne 10.1.2017, Koclířov na uvolnění sklepu od 1.2.2017 a vodného pro zahradu od 1.1.2017. Bude upraveno
v nájemném a ve vyúčtování za rok 2017.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje žádost na prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od p. L.K., Svitavy. Prodloužení žádosti bude upraveno v seznamu
žadatelů o pronájem obecních bytů.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje žádost od p. M. P., Koclířov ze dne 17.1.2017 na neplacení vodného pro zahradu od 1.1.2017. Bude zohledněno ve vyúčtování
za rok 2017.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí žádost na práci v pozici VPP pro rok 2017 od p. P.Č., Koclířov ze dne 16.1.2017.
Usnesení 7/2017
Rada obce neschvaluje žádost od spolku Lungta, Praha 1 IČO: 67775845 ze dne 15.1.2017 „Vlajka pro tibet“.
Usnesení 8/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od OLH Ing. M.B. za hospodaření v obecním lese v roce 2016.
Usnesení 9/2017
a) Rada obce schvaluje vítěze výběrového řízení – zakázka malého rozsahu pro těžební práce a manipulaci v obecních lesích v roce 2017 spol.
ULRICH-ŠPLÍCHAL s.r.o., IČO: 27487849 na základě doporučení výběrové a hodnotící komise.
b) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění těžby, manipulaci a přiblížení dřevní hmoty v obecních lesích v r. 2017 se spol.
ULRICH-ŠPLÍCHAL s.r.o. IČO: 27487849.
Usnesení 10/2017
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 122 Koclířov (DPS) s p. Z. B. Svitavy a to od 1.2.2017 za nájemné v e výši 50,Kč/m2/měsíčně za plochu bytu a 25,- Kč/m2/měsíčně za plochu sklepa.
Usnesení 11/2017
Rada obce neschvaluje žádost od stacionáře STONOŽKA ze dne 16.1.2017 na poskytnutí finančního daru.
Usnesení 12/2017
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD na den 24.3.2017 pro OVV ČSSD, IČO: 00409171 dle ceníku obce.
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Usnesení 13/2017
Rada obce neschvaluje žádost od sl. Ž. V., Koclířov ze dne 12.1.2017 o splátkový kalendář dlužného nájmu.
Usnesení 14/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o vydání provozní pokladny spol. SEKO Koclířov, IČO: 28789768 jednateli spol. SEKO Koclířov p. Ing.
S.T. dle předávacího protokolu ze dne 16.1.2017.
Usnesení 15/2017
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad v roce 2017 za třetí dítě F.T., Kocliřov dle OZV č. 1/2016 čl. 6 na základě žádosti
od p. J.T., Koclířov ze dne 16.1.2017.

Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Jana Paclíková
Rada skončena: 18:30

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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