VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 16.2.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Prchal
Omluven/a:
Začátek: 17:45
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 7.
2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č.6.
3) Žádost o finanční příspěvek od SPCCH- svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. IČ: 71000844 ze dne 12.2.2021.
4) Schválení uzavření smlouvy o dodávce pitné vody č. 20221180 s přílohou č. 1 se společností- Vodárenská Svitavy s.r.o. IČ:
27549704 na BD. čp. 140 dle předloženého návrhu.
5) Schválení uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s městskou
knihovnou ve Svitavách, IČ: 75003171, návrh výše příspěvku 2000,- Kč dle předloženého návrhu.
6) Schválení cenové nabídky a uzavření objednávky na zpracování hodnocení vlivu (biologický průzkum) „Revitalizace 2 lomů na
parcele p.č. 5508 v k.ú. Koclířov dle § 67/zákona č. 114/1992 Sb. od RNDr. V.L., IČ: 62689096 ze dne 12.2.2021.
7) Schválení cenové nabídky a uzavření objednávky se společností ISTA Česká republika s.r.o. IČ: 61056758 na osazení vodoměrů a
měřidel tepla na radiátory v čp. 140 v Koclířově dle nabídky č. NAB-21-00890 ze dne 16.2.2021.
8) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 3/2021 s panem J.V. a paní E.V.Koclířov, na část pozemku p.č. 1598 v k.ú. Koclířov dle
předloženého návrhu.
9) Seznam žadatelů o obecní byty- aktualizace k 10.2.2021.
10) GP č. 644-390/2019_ dělení pozemku p.č. 390/2 v k.ú. Koclířov – schválení návrhu.
11) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2021.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 7.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 6.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Koclířov na rok 2021 pro SPCCH (Svaz postižených civilizačními
chorobami) v ČR, z.s.. IČ: 71000844 dle žádosti ze dne 12.2.2021 ve výši 3000,- Kč.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávce pitné vody č. 20221180 s přílohou č. 1 se spol. Vodárenská Svitavy, s.r.o. IČ: 27549704 na
bytový dům čp. 140 dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s městskou
knihovnou ve Svitavách, IČ: 75003171 ve výšši 2000,- dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zpracování biologického průzkumu (zpracování hodnocení vlivu) „Revitalizace 2 lomů na parcele
p.č. 5508 v k.ú. Koclířov dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. od RNDr. V.L., IČ: 62689096 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2021.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na osazení vodoměrů a měřidel tepla na radiátory v čp. 140 v Koclířově se spol. ISTA Česká
republika s.r.o., IČ: 61056758 dle cenové nabídky č: NAB-21-00890 ze dne 16.2.2021.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 3/2021 s panem J.V. a paní E.V. Koclířov na část pozemku p.č. 1598 v k.ú. Koclířov dle
předloženého návrhu. na dobu neurčitou za 1,- Kč/m2/rok tj. 129,- Kč/rok
Usnesení 9/2021
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty k 10.2.2021 a seznam na č.p. 122(DPS) k 10.2.2021
Usnesení 10/2021
Rada obce schvaluje návrh dělení pozemku p.č. 390/2 v k.ú. Koclířov dle GP č. 644-390/2019. Pozemek bude určen k prodeji.
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Usnesení 11/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatřní RO č. 1/2021.

Rada skončena: 19:50 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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