VÝPIS ZE ZÁPISU č. 19/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 09.06.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala, p. Bršlica
Omluven/a:
Začátek: 17:50
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 19.
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 18.
3) Žádost o slevu na komunální odpad pro rok 2020 za třetí dítě v rodině (L.S.) od paní R.S. Koclířov ze dne 3.6.2020 (OZV č. 3/2019) –
osvobození od poplatku.
4) Žádost o zaměstnání na pozici dělník v údržbě od paní Ž.K. Koclířov, ze dne 3.6.2020.
5) Žádost o užívání bezbariérové koupelny v 1 NP v č.p. 122 v Koclířově od paní M.P. Koclířov, ze dne 5.6.2020.
6) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2020 za 3. dítě v rodině (R.M.) od paní Š.M. Koclířov, ze dne 9.6.2020
(OZV č. 3/2019) – osvobození od poplatku.
7) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2020 za 3. a další dítě v rodině (A.V.+M.V.) od pana A.V. Koclířov, ze
dne 8.6.2020 (OZV č. 3/2019) – osvobození od poplatku.
8) Hospodaření obce – plnění rozpočtu r. 2020 – výkaz FIN 2-12M-5/2020.
9) Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce – termín: 25.6.2020 v 1800 v KD Koclířov.
Program:
1) Úvod, zahájení
2) Schválení programu zastupitelstva obce č. 2
(včetně schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
3) Schválení zápisu zastupitelstva obce ze dne 26.2.2020 (zápis č.1/2020)
4) Zpráva o činnosti Rady obce v roce 2020.
5) Schválení roční závěrky obce Koclířov za rok 2019 a schválení závěrečného účtu obce Koclířov za rok 2019 včetně zprávy
o přezkumu hospodaření obce z Pardubického kraje ze dne 13.2.2020
6) Dispozice s majetkem:
a) Revokace usnesení č. 4/1-2020-ZO č. 1/2020 v plném rozsahu
b) Schválení prodeje pozemků p.č. st. 752 o výměře 1 m2, nově vzniklého pozemku p.č. 575/1 o výměře 294 m2
dle GP č. 692-302/2020 a nově vzniklého pozemku p.č. 574/2 o výměře 138 m2 dle GP č. 671-720/2019 vše v k.ú. Koclířov
c) Schválení prodeje pozemku p.č. 1900/1 k.ú. Koclířov o výměře 441 m 2
d) Schválení prodeje pozemku dle GP č. 684-107/2020 – pozemek p.č. 2617/9 k.ú. Koclířov o výměře 300 m2
e) Schválení prodeje pozemku p.č. 4978 k.ú. Koclířov o výměře 12 m 2
f) Schválení prodeje pozemku p.č. 5128 k.ú. Koclířov o výměře 655 m2
7) Plnění rozpočtu r. 2020 – dopad opatření na obec (pokles příjmů z RUD) + RO č. 9/2020
8) Diskuse
9) Závěr
10) Schválení zadání vypracování „Strategického rozvojového plánu obce Koclířov“ dle nabídky Ing. V.C. ze dne 31.1.2020 za
cenu 59 800,- Kč
11) Schválení souhlasu o zařazení obce do územní působnosti MAS Svitava z.s.
12) Schválení -uzavření nájemní smlouvy č. 11/2020 s panem D.W. Koclířov na části pozemků: p.č. 691 o výměře 503 m2, p.č. 692/1 o
výměře 735 m2 a p.č. 2722 o výměře 118 m2 všechny v k.ú. Koclířov. Celková výměra činí 1356 m2 za cenu 1,- Kč/m2 ročně dle
předloženého návrhu. (Žádost o pronájem podaná dne 9.6.2020)
13) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 12/2020 s panem Z.F. Koclířov na části pozemku p.č. 1602 o výměře 321 m2 a p.č. 1604 o
výměře 86 m2 – v k.ú. Koclířov. Celková výměra činí 407 m2 za cenu 1,- Kč/m2/ročně – dle předloženého návrhu. (Žádost podaná dne
27.5.2020)
14) Schválení uzavření pracovní smlouvy s paní Z.K. Koclířov, na pozici dělnice v údržbě obce na dobu určitou a to: od 1.7.2020 do
30.11.2020 dle předloženého návrhu.
15) Schválení objednávky na údržbu umělého trávníku hrací plochy víceúčelového hřiště (údržba křemičitého písku) od spol. Umělky
s.r.o., IČ: 04776763 dle cenového rozpočtu ze dne 5.6.2020.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 19.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 18.
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Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3 dítě v rodině pro paní R.S. Koclířov dle žádosti ze dne
3.6.2020 dle OZV č. 3/2019.
Usnesení 4/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici dělník v údržbě od paní Ž.K. Koclířov ze dne 3.6.2020. Pro letošní rok 2020 rada
obce neschvaluje přijetí do zaměstnání na pozici dělník v údržbě.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje užívání bezbariérové koupelny v 1 NP v č.p. 122 v Koclířově pro paní M.P. Koclířov za cenu 200,- Kč bez DPH dle žádosti
ze dne 5.6.2020, vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatelky.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3 dítě v rodině pro paní Š.M. Koclířov, dle žádosti ze dne
9.6.2020 dle OZV č. 3/2019.
Usnesení 7/2020
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3. a další dítě v rodině pro pana A.V. Koclířov, dle žádosti
ze dne 8.6.2020 dle OZV č. 3/2019.
Usnesení 8/2020
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce Koclířov v roce 2020 dle FIN 2-12M-5/2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolaného na den 25.6.2020 v 18 00 hod. v KD Koclířov dle předloženého
návrhu.
Usnesení 10/2020
Rada obce schvaluje zpracování „Strategického rozvojového plánu obce Koclířov“ dle cenové nabídky Ing. V.C., IČ: 481017004 ze dne
31.1.2020 za cenu 59 800,-Kč.
Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje zařazení území obce Koclířov do územní působnosti Místní akční skupiny z.s., IČ: 27023621 na programové období
2021-2027.
Usnesení 12/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 11/2020 s panem D.W. Koclířov, na části pozemků p.č. 691 o výměře 503 m 2; p.č. 692/1 o
výměře 735 m2 a p.č. 2722 o výměře 118 m2 vše v k.ú. Koclířov, celková výměra činí 1356 m2 za cenu 1Kč/m2/rok, tj. 1356,- Kč/rok dle
předloženého návrhu smlouvy na základě žádosti ze dne 9.6.2020.
Usnesení 13/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 12/2020 s panem Z.F. Koclířov na části pozemků p.č. 1602 o výměře 321 m2 a p.č. 1604 o
výměře 86 m2 vše k.ú. Koclířov. Celková výměra činí 407 m2 za cenu 1,-/m2/rok tj. 407,-Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy na základě
žádosti ze dne 27.5.2020.
Usnesení 14/2020
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pracovní pozici dělnice v údržbě obce na dobu určitou a to od 1.7.2020 do 30.11.2020 dle
předloženého návrhu smlouvy s paní Z.K. Koclířov.
Usnesení 15/2020
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na údržbu umělého trávníku hrací plochy víceúčelového hřiště-údržbu křemičitého písku pro spol.
Umělky s.r.o., IČ: 04776763 dle cenové nabídky ze dne 5.6.2020 za cenu 23 984,-Kč bez DPH.
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Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Bršlica
Rada skončena: 21:30 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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