VÝPIS ZE ZÁPISU č. 31/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.09.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:30
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 31.
2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 30.
3) Žádost o pronájem obecního bytu od paní V.F. Koclířov, ze dne 14.9.2020.
4) Žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 122 od paní M.P. Staré Město, ze dne 14.9.2020.
5) Schválení dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 18.10.2016 s panem L.P. Koclířov na dobu určitou od 1.10.2020- do 30.4.2021 dle
předloženého návrhu.
6) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje ev.č. smlouvy:
OŽPZ /20/23901 dle předloženého návrhu s Pardubickým krajem, IČ: 70892822.
7) Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce svolané na den 23.9.2020 v 18 00 v KD Koclířov
1) Úvod +zahájení
2) Schválení programu ZO č. 3, volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu.
3) Schválení navrhované změny č. 1 Územního plánu obce Koclířov
4) Zpráva o činnosti rady
5) Dispozice s majetkem obce
6) Příprava prodeje 5. stavebních míst p.č. 5349/3,5349/4,5349/5,5349/6,5349/7 a zasíťování (nový vodovod, veřejné osvětlení)
7) Závěrečný účet svazku za rok 2019 – Mikroregion Svitavy
8) Schválení zařazení území obce Koclířov do územní působnosti Místní akční skupiny Svitavy z.s. na programové období 20212027.
9) Diskuse
10) Závěr
- Další bod jednání programu rady obce
8) Náš domov Koclířov, z.s. rušení akce „Koclířovský kotlík“ 19.9.2020.
9) KPPT, z.s. paní M.C. – akce „Koclířovský kotlík“ 19.9.2020, žádost o pokračování v projektu.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program rady obce č. 31.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 30.
Usnesení 3/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní V.F. Koclířov ze dne 14.9.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku
žadatelů o obecní byty.
Usnesení 4/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 122 od paní M.P. Staré město, ze dne 14.9.2020. Žádost bude zařazena do
pořadníku žadatelů o obecní byty.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 18.10.2016 s panem L.P. Koclířov na dobu určitou od 1.10.2020 – do
30.4.2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje ev. č. smlouvy
OŽPZ/20/23901 s Pardubickým krajem, IČ: 70892822 dle předloženého návrhu.
Usnesení 7/2020
Rada obce schvaluje program 3 zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolané na den 23.9.2020 v 1800 hod v KD Koclířov dle předloženého
programu.
Usnesení 8/2020
Rada obce bere na vědomí informaci o zrušení akce „Koclířovský kotlík“ 19.9.2020 od Náš domov Koclířov, z.s.
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Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje bezplatné zapůjčení srubu, pivních setů, posezení (přístřešku) a prostor pro pořádání akce „Koclířovský kotlík“ na den
19.9.2020 pro KPPT, z.s. v zastoupení paní Mgr. M.C. na akci budou pořadatelem zajištěna veškerá bezpečnostní a hygienická opatření.
Veškerou zodpovědnost nese pořadatel.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
Rada skončena: 22:00 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce

2

