VÝPIS ZE ZÁPISU č. 38/2020

ze schůze jednání rady obce konaného dne 24.11.2020 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 38.
2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 37.
3) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Koclířov p.č. 53493, lokalita KNN č.
IV-12-2021260/VB/001 se spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.
4) Plnění rozpočtu r. 2020- měsíční výkaz FIN 2-12 M za 10/2020.
5) Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č. 2015/012 RE se spol. EVT STAVBY s.r.o., IČ: 25260766 do
areálu fotbalového hřiště dle předloženého návrhu.
6) Schválení zařazení komunikací do pasportu místních komunikací obce Koclířov dle rozhodnutí OÚ Koclířov Čj. 1303/2020/Ko.
7) Schválení nabídky pojišťovny DAS (D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872, Praha 4, Vyskočilova 1481/4) a
uzavření smlouvy.
8) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2021 od SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Koclířov ze dne 19.11.2020.
9) Schválení střednědobého výhledu hospodaření na období 2022-2023 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy,
IČ:71009426.
10) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426.
11) Nabídka na odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 3050 dle GP č. 694-379/2020 od paní L.S. Koclířov ze dne 23.11.2020.
12) Schválení uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 29.6.2020 s paní Z.K. Koclířov dle předloženého návrhu.
13) Schválení uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 24.3.2020 s panem D.D. Koclířov dle předloženého návrhu.
14) Schválení uzavření dodatku č. 3 k pracovní smlouvě ze dne 29.4.2020 s panem M.P. Koclířov dle předloženého návrhu.
15) Schválení rozpočtového opatření č. 14/2020.
16) Návrh rozpočtu obce na rok 2021.
Usnesení 1/2020
Rada obce schvaluje program rady obce č. 38.
Usnesení 2/2020
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 37.
Usnesení 3/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby Koclířov p.č. 53493, lokalita
KNN č. IV-12-2021260/VB/001 se spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.
Usnesení 4/2020
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce Koclířov v roce 2020 dle měsíčního výkazu FIN 2-12 M k 10/2020.
Usnesení 5/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č. 2015/012-RE se spol. EVT STAVBY s.r.o. IČ: 25260766 do
areálu fotbalového hřiště dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2020
Rada obce schvaluje zařazení komunikací do pasportu místních komunikací obce Koclířov dle rozhodnutí OÚ Koclířov Čj. 1303/2020/Ko.
Usnesení 7/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s pojišťovnou DAS (D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872, Praha 4, Vyskočilova
1481/4) na pojištění právní ochrany obce a zastupitelů dle předložené nabídky.
Usnesení 8/2020
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2021 od SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Koclířov ze dne
19.11.2020.
Usnesení 9/2020
Rada obce schvaluje střednědobý výhled hospodaření na období 2022-2023 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ:
71009426.
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Usnesení 10/2020
Rada obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy IČ: 71009426.
Usnesení 11/2020
Rada obce bere na vědomí nabídku na odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 3050 k.ú. Koclířov dle GP č. 694-379/2020 od paní L.S.
Koclířov ze dne 23.11.2020.
Usnesení 12/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 29.6.2020 s paní Z.K. Koclířov s účinností do 31.12.2020. Dle
předloženého návrhu.
Usnesení 13/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 24.3.2020 s panem D.D. Koclířov s účinností do 31.1.2021 dle
předloženého návrhu.
Usnesení 14/2020
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pracovní smlouvě ze dne 29.4.2020 s panem M.P. Koclířov s účinností do 31.1.2021 dle
předloženého návrhu.
Usnesení 15/2020
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 14/2020.
Usnesení 16/2020
a) Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Koclířov na rok 2021 a schvaluje zveřejnění na úřední desce obce a na webových stránkách.
b) Rada obce projednala návrh střednědobého výhledu obce Koclířov na roky 2022-2023 a schvaluje zveřejnění na úřední desce a webových
stránkách obce.
Rada skončena: 21:55 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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