Výpis ze zápisu č. 3/2020

ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného
dne 23.09.2020 v 18:00 hod. v Kulturním domě
Usnesení č. 1/3-2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. jednání ZO
1) Úvod, zahájení
2) Schválení programu zastupitelstva obce č. 3 (včetně schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
3) Schválení ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOCLÍŘOV
4) Zpráva o činnosti rady obce v roce 2020
5) Dispozice s majetkem obce:
a) schválení prodeje pozemku p.č. 5202/2, o výměře 835 m2, dle nově vzniklého GP č. 700-432/2020 k.ú. Koclířov
b) schválení prodeje pozemků p.č. 692/3 k.ú. Koclířov o výměře 328 m2
c) schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 18.10.2016
6) Příprava prodeje 5 stavebních míst p.č. 5349/3, p.č. 5349/4, p.č. 5349/5, p.č. 5349/6 a p.č. 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 Svitava z.s. na programové období 2021-2027
9) Diskuse
10) Závěr
Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: p. René Kulhan, sl. Lucie Prokešová, p. Marcela Kalová
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: p. Josef Votřel, p. Ladislav Prchal
Zápis vypracuje: p. Edita Prchalová
___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 2/3-2020:
Zastupitelstvo obce:
1. Ověřuje soulad Změny č.1 Územního plánu obce Koclířov s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem KrÚ.
2. Vydává formou opatření obecné povahy Změny č.1 Územního plánu obce Koclířov.
___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 3/3-2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce č. 22–31 v roce 2020.
___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 4/3-2020:
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy o smlouvě budoucí k pozemku p.č. 5202/2 v k.ú. Koclířov dle nově
vzniklého GP č. 700-432/2020 s paní
a panem
, oba bytem
,
za
cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 podle čl. III. bod 3.1.3-I a) tj. 90,- Kč/m2. Cena činí 75.150,- Kč + 21% DPH ve výši 15.782,- Kč. Celková
cena činí 90.932,- Kč. K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP. Podmínkou je vybudování zpevněné příjezdové komunikace na
náklady kupujících.
Usnesení č. 4/3-2020:
II. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 692/3 v k.ú. Koclířov se společností
s.r.o., IČ:
, zastoupená jednatelkou paní
za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 podle čl. III. bod 3.1.2 b) tj. 65,- Kč/m2.
Cena činí 21.320,- Kč + 21% DPH ve výši 4.477,- Kč. Celková cena činí 25.797,- Kč.
Usnesení č. 4/3-2020:
III. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavřené dne 18.10.2016 s panem
, bytem
,
, k pozemku p.č. 5132 v k.ú. Koclířov o výměře 1533 m2, kde se termín započetí výstavby
RD prodlužuje do 31.12.2020.
Návrh nebyl přijat.
___________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 5/3-2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD“ (vodovodní řad a veřejné osvětlení) pro pozemky
p.č. 5349/3,5349/4,5349/5,5349/6,5349/7 vše v k.ú. Koclířov. Financování bude zajištěno z vlastních prostředků obce, případným přijetím
úvěru.

______________________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 6/3-2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku Mikroregion Svitavy za rok 2019.
______________________________________________________________________________________________________________
Usnesení č. 7/3-2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Koclířov do územní působnosti Místní akční skupiny Svitava z.s. na programové období
2021-2027.
Za správnost výpisu:

Edita Prchalová

……………………………………….

Jiří Tesař

……………………………………….

