VÝPIS ZE ZÁPISU č. 23/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 07.07.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Bršlica
Omluven/a:
Začátek: 17:45
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 23.
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 22.
3) Žádost o pronájem obecního bytu od paní A.S., Koclířov ze dne 26.6.2020.
4) Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě od paní B.S. Koclířov + schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě dle předloženého
návrhu.
5) Žádost o prodloužení pronájmu obecního bytu v č.p. 122 v Koclířově od paní J.Ř. Koclířov ze dne 3.7.2020.
6) Schválení uzavření smlouvy o dílo na akci: „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov – 2. etapa“ s Akvamont
Svitavy s.r.o., IČ: 15035221 na základě doporučení výběrové a hodnotící komise.
7) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020311/SOBS VB/1 a č.
IV-12–2020311/SOBS VB/2A Koclířov p.č. 640/1 rnn+knn – dle předloženého návrhu se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035.
8) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace: ev. č. OŽPZ/20/22351 s Pardubickým krajem, IČ: 70892822- investiční dotace„Kontejnerová stání“ dle předloženého návrhu /dotace 100tis.Kč).
9) Schválení podání nové žádosti na Pardubický kraj, IČ: 70892822- program POV 2020 – Dotační titul 1-5 na doplnění veřejného
osvětlení v obci (dopis + změna, původní žádost na opravu místní komunikace 31c-rekonstrukce mk 31c).
10) Stav výběru poplatků za TKO (komunální odpad) pro rok 2020 předkladatel – E.P.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 23.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 22.
Usnesení 3/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní A.S. Koclířov ze dne 26.6.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku
žadatelů o obecní byt.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k bytu č. 2 na č.p. 100 Koclířov ze dne 29.3.2016 s paní B.S. z důvodu změny
příjmení dle žádosti ze dne 24.6.2020.
Usnesení 5/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu v č.p. 122 v Koclířově od paní J. Ř. Koclířov ze dne
3.7.2020.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy se spol. Akvamont Svitavy s.r.o. IČ: 15035221 na akci: „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací
v obci Koclířov – 2. etapa“ dle předloženého návrhu za celkovou cenu ve výši 2 712 506,- Kč bez DPH na základě doporučení výběrové a
hodnotící komise.
Usnesení 7/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020311/SOBS
VB/1 a č. IV-12-2020311/SOBS VB/2A Koclířov p.č. 640/1, rnn + knn dle předloženého návrhu se spol. Čez DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035.
Usnesení 8/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ /20/22351 s Pardubickým krajem, IČ: 70892822- investiční dotace:
„Kontejnerová stání“ (dotace 100 tis. Kč) – dle předloženého návrhu.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje podání nové žádosti na Pardubický kraj IČ: 70892822 – program POV 2020 – Dotační titul 1-5 na doplnění veřejného
osvětlení v obci.
Usnesení 10/2020
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Rada obce bere na vědomí stav uhrazených poplatků za komunální odpad za rok 2020 předložený paní E.P.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 19:50 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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