VÝPIS ZE ZÁPISU č. 40/2017

ze zasedání rady obce konaného dne 21.12.2017 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Bršlica
Omluven/a: p. Maivaldová
Hosté:
Začátek: 17:15
Program:
1) Schválení programu rady obce č. 40
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 39
3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 153 Koclířov od p. J. F., ze dne 19.12.2017
4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 143 Koclířov od p. M. S., ze dne 18.12.2017
5) Žádost o zapojení satelitu na čp. 134 od p. B Č. ze dne 18.12.2017.
6) Vyúčtování dotace od Náš domov z.s. ze dne 14.12.2017
7) Žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. A. K., ze dne 14.12.2017
8) Žádost o odkoupení pozemku od m. H., Svitavy ze dne 6.12.2017
9) Energie PRO – dopis + fa ze dne 14.12.2017
10) Přehled stavu dlužných nájmů v obecních bytech k 17.12.2017
Usnesení 1/2017
Rada obce schvaluje program rady obce č. 40.
Usnesení 2/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce o plnění rady č. 39.
Usnesení 3/2017
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 153 Koclířov a uzavření dodatku č. 1 s p. J. F. na dobu určitou od 1.1.2018 do
30.6.2018 na základě její žádosti ze dne 19.12.2017. Předpis nájemného se nemění.
Usnesení 4/2017
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu čp. 143 Koclířov a uzavření dodatku č. 8 s p. M. S. na dobu určitou do 1.1.2018 do
31.3.2018 na základě její žádosti ze dne 18.12.2018. Předpis nájemného se nemění.
Usnesení 5/2017
Rada obce schvaluje žádost o umístění satelitní antény na budově čp. 134 Koclířov na základě žádosti od p. B. Č. ze dne 18.12.2017.
Usnesení 6/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu o vyúčtované dotaci z rozpočtu obce v roce 2017 od spolku Náš domov Koclířov, z.s. ze dne 14.12.2017.
Usnesení 7/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p. A.K., Koclířov ze dne 14.12.2017. Žádost bude zařazena do
seznamu uchazečů o zaměstnání.
Usnesení 8/2017
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4273/2 v k.ú. Koclířov od m. H., Svitavy ze dne 6.12.2017.
Tento pozemek je v současnosti majetek SPÚ ČR. Obec Koclířov má o tento pozemek zažádáno o bezúplatný převod od SPÚ ČR v soulad
s ÚP obce – pozemek pro výstavbu a pro bydlení.
Usnesení 9/2017
Rada obce bere na vědomí dopis a přiloženou fakturu od spol. ENERGIE PRO, IČO: 24701921 ze dne 14.12.2017.
Usnesení 10/2017
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty o stavu dlužníků za obecní byty k 17.12.2017.
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Rudolf Kala
Rada skončena: 17:50 hod.
Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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