VÝPIS ZE ZÁPISU č. 18/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 02.06.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala,
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:30
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 18.
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 17.
3) Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se spol. CETIN a.s., IČ: 04084063 – umístění a provozování komunikačního
vedení a zařízení v rozsahu GP č. 688-130/2019 (p.č. 5414/1 k.ú. Koclířov) dle předloženého návrhu.
4) Žádost o zaměstnání na VPP (obci) od paní Z.K., Koclířov ze dne 21.5.2020.
5) Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad za 3. dítě a další dítě v rodině od pana Š.S., Koclířov ze dne 25.5.2020.
6) Žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od paní B.Ř., Rychnov n. Kněžnou ze dne 25.5.2020.
7) Žádost o koupi pozemku p.č. 1900/1 v k.ú. Koclířov od manželů M. a J.H., Koclířov ze dne 27.5.2020.
8) Žádost o pronájem sálu KD č.p. 134 na konání svatby dne 25.7.2020 od 8 00-2400 sl. V.Č., Koclířov ze dne 1.6.2020.
9) Žádost o splátkový kalendář faktury č. 67 za vyúčtování služeb k bytu v č.p. 100 od pana P.K. Koclířov ze dne 1.6.2020 (návrh
splátkového kalendáře).
10) Žádost o pronájem místa na stání při nabíjení elektro automobilů na Hřebči od spol. FIAPO s.r.o., Krasíkov, IČ: 29267013 včetně
schválení nájemní smlouvy dle předloženého návrhu.
11) Žádost o splátkový kalendář faktury č. 88 za vyúčtování služeb k bytu v č.p. 103 v Koclířově od pana P.K. Pardubice ze dne
27.5.2020 (návrh splátkového kalendáře).
12) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP ČR (OPŽP) č. 115D 315040346 – „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“.
13) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR (IROP) č. 117D 030002163 – „Řešení bezpečnosti chodců u
komunikací v obci Koclířov – 2. etapa.
14) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 12/2020 šipkovému týmu Tučňáci dle předloženého návrhu.
15) Schválení rozpočtového opatření č. 7/2020 dle předloženého návrhu.
16) Seko-Koclířov s.r.o. v likvidaci – řešení likvidace spol. a řešení FVE na střeše seníku
17) Řešení rozpočtu obce Koclířov na rok 2020.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 18.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 17.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se spol. Cetin a.s., IČ: 04084063 na umístění a provozování komunikačního
vedení a zařízení v rozsahu GP č. 688-130/2019 na parcelu p.č 5414/1 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
Usnesení 4/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na VPP ba obci Koclířov od paní Z.K., Koclířov ze dne 21.5.2020.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3. a další dítě v rodině pro pana Š.S. Koclířov, dle žádosti
ze dne 25.5.2020 dle OZV č. 3/2019.
Usnesení 6/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od paní B.Ř., Rychnov nad Kněžnou ze dne 25.5.2020.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1900/1 k.ú. Koclířov od manželů M. a J.H. Koclířov, ze dne 27.5.2020.
Usnesení 8/2020
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov č.p. 134 na konání svatby dne 25.7.2020 od 800 do 2400 slečně V.Č. Koclířov dle žádosti ze
dne 1.6.2020 dle VOS č. 9/2015za 500,- Kč + DPH 21%.
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Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje uzavření splátkového kalendáře-dohody o splátkách s panem P.K. na částku 4503,- Kč za vyúčtování služeb k bytu v č.p.
100 Koclířov – FA č. 67 dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 1.6.2020.
Usnesení 10/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 10/2020 se spol. FIAPO s.r.o., Krasíkov IČ: 29267013 na stání nabíjení elektromobilů na
Hřebči na pozemku p.č. 5232 k.ú. Koclířov – 24 m2 za 500,- Kč/rok bez DPH.
Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje uzavření splátkového kalendáře-dohody o splátkách s panem P.K. Pardubice, na částku 9655,- Kč za vyúčtování služeb
k bytu v č.p. 103 Koclířov- FA 88 dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 27.5.2020.
Usnesení 12/2020
Rada obce bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP ČR (OPŽP) č. 115D 315040346- „Revitalizace zeleně
v obci Koclířov“. Výše dotace činí max. 1 062 149,94 Kč.
Usnesení 13/2020
Rada obce bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR (IROP) č. 117D 030002163 „Řešení bezpečnosti
chodců u komunikací v obci Koclířov -2. etapa“ výše dotace činí 2 857 769,10 Kč.
Usnesení 14/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 12/2020 s šipkovým týmem Tučňáci ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu obce
zastoupený panem J.P. ml. Koclířov.
Usnesení 15/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 7/2020.
Usnesení 16/2020
Rada obce schvaluje zajištění podkladů a potřebné dokumentace k zařízení FVE na střeše seníku na parcele st. č. 616 k.ú. Koclířov.
Usnesení 17/2020
Rada obce bere na vědomí vývoj RUD a možný dopad na rozpočet obce Koclířov na rok 2020.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 22:00 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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