VÝPIS ZE ZÁPISU č. 32/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 22.09.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Bršlica
Začátek: 17:45
radu obce řídí starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 32.
2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 31.
3) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 100 v Koclířově s paní E.R. a paní B.R. dle předloženého návrhu.
4) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu Obnovy venkova ev. č. smlouvy: OŽPZ/20/22679 z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na akci: „Doplnění veřejného osvětlení v obci“ dle předloženého návrhu s Pardubickým krajem, IČ:
70892822.
5) Schválení objednávky na dodávku sestavy solárních svítidel EV3 1230 s GPS KLASIK se společností JD ROZHLASY s.r.o., IČ:
27797007 dle nabídky č. 20VNA00468.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov za období od 1.1.2020 do 17.9.2020 z Pardubického kraje-odbor
finanční
7) Žádost od Truhlářství-Bohuslav Borek, IČ: 73640891 na výměnu radiátorů na strojovně. Žádost ze dne 21.9.2020.
8) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 17/2020 s paní N.B. Nová Říše, na pozemek p.č. 319/5 v k.ú. Koclířov dle předloženého
návrhu. Žádost ze dne 22.9.2020.
9) Schválení dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 1.4.2017 s paní M.V. dle předloženého návrhu.
10) Schválení rozpočtového opatření č. 11/2020.
11) Úprava provozních hodin obecní knihovny od 1.10.2020 – středa, čtvrtek–1400–1700 hodin.
12) Schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 122 v Koclířově s panem F.V. Koclířov, od 1.10.2020 na dobu neurčitou dle
předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 18.9.2020 s přihlédnutím na jeho zdravotní stav.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program rady obce č. 32.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 31.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 100 v Koclířově s paní E.R. a paní B.R. na dobu neurčitou od 16.10.2020 dle
předloženého návrhu.
Usnesení 4/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu Obnovy venkova ev. č. smlouvy: OŽPZ/20/22679 z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na akci: Doplnění veřejného osvětlení v obci“ dle předloženého návrhu s Pardubickým krajem IČ: 70892822.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na dodávku sestavy solárních svítidel EV31230 s GPS KLASIK se společností JD ROZHLASY s.r.o.
IČ: 27797007 dle nabídky č. 20 VNA 00468. Rada obce pověřuje místostarostu k umístění lamp a jednání s dodavatelem.
Usnesení 6/2020
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov za období od 1.1.2020 do 17.9.2020 z Pardubického
kraje – odbor finanční.
Usnesení 7/2020
Rada obce bere na vědomí žádost od Truhlářství-Bohuslav Borek, IČ: 73640891 na výměnu radiátorů na strojovně.
Usnesení 8/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 17/2020 s paní N.B. Nová Říše na pozemek p.č. 319/5 v k.ú. Koclířov 22 m2 dle
předloženého návrhu na dobu neurčitou od 1.10.2020 za částku 1Kč/m2/rok tj. 22Kč/rok na základě žádosti ze dne 22.9.2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 1.4.2027 s paní M.V. dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 11/2020.
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Usnesení 11/2020
Rada obce schvaluje úpravu provozních hodin obecní knihovny od 1.10.2020 – středa, čtvrtek – od 1400 do 1700 hodin.
Usnesení 12/2020
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 122 v Koclířově s panem F.V. Koclířov, od 1.10.2020 na dobu neurčitou dle
předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 18.9.2020 s přihlédnutím na jeho zdravotní stav. Paní Oubrechtová před hlasováním
upozornila na možný střet zájmů.

Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta
Rada skončena: 21:15 hod.

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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