VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 07.01.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Prchal p. Kala, p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:30
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 1.
2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 41.
3) Schválení smlouvy č. Z_S14_12_81 20076879 se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 – stavba přeložka NN č.p. 134
Koclířov dle předloženého návrhu.
4) Schválení smlouvy o dílo na těžební práce, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou pro rok 2021 dle zveřejněné zakázky malého
rozsahu a doporučení hodnotící a výběrové komise.
5) Žádost o finanční příspěvek na rok 2021 od Domova pro seniory Sloupnice, IČ: 00854255 ze dne 23.12.2020.
6) Vzetí na vědomí Znalecký posudek č. 2445 (č.p. 143+ příslušenství p.č. 1288/1 od Ing. S.B.- cena obvyklá.
7) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 1/2021 s paní R.S. Koclířov na pozemek p.č. 1082/4 dle předloženého návrhu (žádost o
pronájem ze dne 14.12.2020).
8) Schválení dohody o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 10.5.2018 s paní H.B. Koclířov ke dni 15.1.2021.
9) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní H.D. Koclířov na byt č. 6 v č.p. 89 v Koclířově od 15.1.2021 na dobu neurčitou dle
předloženého návrhu.
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu s paní V.E. Svitavy na byt č. 1 v č.p. 89 v Koclířově od 1.2.2021 na dobu
neurčitou dle předloženého návrhu.
11) Žádost o opravu zdiva + omítek v bytě č.p. 54 v Koclířově od paní V.Š. – nájemník ze dne 7.1.2021. (Schválení oprav).
12) Žádost o rekonstrukci hrací plochy fotbalového hřiště od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze dne 7.1.2021.
13) Pracovní náplně a činnosti radních obce Koclířov od 7.1.2021 – do konce volebního období r. 2022).
14) Kontrola užívání obecních pozemků bez nájemních smluv, uzavření nových smluv (termín do 30.6.2021 – odpovídá místostarosta).
15) Schválení směrnice pro provedení inventarizace k 31.12.2020.
16) Schválení rozpočtového opatření č. 17/2020.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 1.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 41/2020.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č: Z_S14_12_8120076879 se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 – stavba přeložky NN č.p.
134 Koclířov-dle předloženého návrhu.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na těžební práce, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou pro rok 2021 dle zveřejněné zakázky
malého rozsahu a doporučení hodnotící komise se spol. Ulrich-Šplíchal, s.r.o. IČ: 27487849, Jiříkovského 4, Brno dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč pro rok 2021 Domovu pro seniory Sloupnice na základě žádosti ze
dne 23.12.2020 z důvodu ubytování paní L.L. Koclířov.
Usnesení 6/2021
Rada obce bere na vědomí znalecký posudek č. 2445 (č.p. 143 s příslušenstvím a p.č. 1288/1 v k.ú. Koclířov) od Ing. S.B. na cenu obvyklou.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 1/2021 s paní R.S. Koclířov na pozemek p.č. 1082/4 v k.ú. Koclířov na dobu neurčitou, a to
od 8.1.2021 za cenu 1,- Kč/m2/rok, celkové nájemné činí 305,- Kč/rok dle předloženého návrhu.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu dle nájemní smlouvy ze dne 10.5.2018 k bytu v č.p. 99 s paní H.D. Koclířov ke dni
15.1.2021.
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Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní H.D. Koclířov na byt č. 6 v č.p. 89 Koclířov od 15.1.2021 na dobu neurčitou dle
předloženého návrhu.
Usnesení 10/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní V.E. Svitavy na byt č. 1 v č.p. 89 Koclířov od 1.2.2021 na dobu neurčitou dle
předloženého návrhu.
Usnesení 11/2021
Rada obce schvaluje opravy v bytě v č.p. 54 Koclířov (opravy zdiva a omítek) dle cenové nabídky od pana S.C. Koclířov ze dne 7.1.2021 na
základě žádosti paní V.Š, nájemníka v č.p. 54 ze dne 7.1.2021.
Usnesení 12/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o rekonstrukci hrací plochy fotbalového hřiště od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze dne 7.1.2021.
Usnesení 13/2021
Rada obce bere na vědomí pracovní náplně a činnosti radních od 7.1.2021 – do konce voleného období.
Usnesení 14/2021
Rada obce schvaluje zajištění prezentace pořízení programového vybavení k evidenci pozemků ve vlastnictví obce Koclířov.
Usnesení 15/2021
Rada obce schvaluje směrnici pro provedení inventarizace k 31.12.2020.
Usnesení 16/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 17/2020.

Rada skončena: 21:35 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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