VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 23.3.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Prchal, p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 11.
2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 10.
3) Schválení dodatku ke smlouvě budoucí o připojení dle žádosti č. 4121621263 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 (připojení
staveb pozemky p.č. 5349/3,4,5,6,7 v k.ú. Koclířov) dle předloženého návrhu.
4) Schválení dohody o ukončení dohody o umístění staveby ze dne 10.5.2019 uzavřené s panem J.K. Svitavy dle předloženého
návrhu.
5) MMR ČR- pokyn k platbě- obnova místích komunikací v Koclířově III. etapa – 117D8210D3831 (600 000,- Kč).
6) Oznámení o výpovědi z pracovního poměru k 31.5.2021 od paní R.H. Svitavy ze dne 22.3.2021.
7) Schválení zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice účetní obce- nástup k 1.5.2021 dle navrženého návrhu.
8) Rada obce schvaluje zástupce TDI na akci: „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokalita nad poštou Koclířov“ spol. H-MONT
Svitavy s.r.o., IČ: 04215851, Svitavy za cenu 40 000,- Kč (není plátce DPH).
9) Schválení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOP_01_4121773954 se spol. ČEZ
Distribuce a.s. IČ: 24729035 – připojení č.p. 140 Koclířov dle předloženého návrhu.
10) Znalecký posudek č. 2136/004/21 od pana M.K. IČ: 75042037 na traktor LS U60, VIN 2174010531.
11) Žádost o odkoupení pozemku 390/16 dle GP č. 644-390/2019 od spol. Mastrizol s.r.o., DIČ: CZ 24205770 ze dne 15.3.2021.
12) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní Z.K. Koclířov k bytu č. 2 v č.p. 140 v Koclířově od 01.04.2021 – doba
neurčitá dle předloženého návrhu smlouvy a evidenčního listu předpisu nájemného.
13) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem P.Č. Koclířov k bytu č. 1 v č.p. 140 v Koclířově od 01.04.2021 – doba
neurčitá dle předloženého návrhu smlouvy a evidenčního listu předpisu nájemného.
14) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 11.05.2017 s panem B.K. Koclířov( snížení nájemného za zkušebnu v KD – opatření
vlády ČR – nouzový stav placené měsíce v roce 2020- kdy se nemohla činnost vykonávat – viz žádost ze dne 15.3.2021).
15) Program 1. zasedání zastupitelstva obce – 08.04.2021 v 1800 sál KD Koclířov č.p. 134
1) Úvod+zahájení
2) Schválení programu ZO č. 1 (volba návrhové komise a ověřovatelé zápisu)
3) Schválení zápisu ZO č. 4 z roku 2020
4) Schválení OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
5) Dispozice s majetkem obce, všechny pozemky v k.ú. Koclířov
- prodej pozemku p.č. 5340/2 dle nového GP č. 723-042/2021
- prodej pozemku p.č. 5340/3 dle nového GP č. 723-042/2021
- prodej pozemků p.č. 1897/2 a p.č. 2615/70 a 1892/2 oba dle nového GP č. 725-051/2021
- prodej pozemků p.č. 2124/6, p.č. 2123 a p.č. 2124/19
- prodej pozemku p.č. 2615/68 dle nového GP č. 713-675-2020
- prodej pozemků p.č. 2615/69, 3054, 3053 a 1585/6 dle nového GP č. 713-675-2020
- prodej pozemku p.č. 1585/5 dle nového GP č. 713-675-2020
- prodej pozemků p.č. 2664/5,128/1, 92/7 dle nového GP č. 720-039/2021, pozemek 2664/4 dle GP č. 630-565/2018
- schválení nákupu pozemku p.č. 3046 dle GP č. 630-565/2018 od pana M.P.
- prodej pozemku p.č. 390/16 dle nového GP č. 644-390/2019 (podíl obce ½)
6) Schválení roční závěrky obce Koclířov za rok 2020 a schválení závěrečného účtu obce Koclířov za rok 2020 včetně zprávy o
přezkumu hospodaření obce z Pardubického kraje ze dne 09.03.2021
7) Schválení investičního záměru do výzvy MF ČR Programu 29821 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí pro projekt „Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu základní školy č.p. 125“
8) Zpráva o činnosti rady (od č. 41/2020 – 11/2021)
9) Zpráva o činnosti FV obce
10) Zpráva o činnosti KV obce
11) Diskuse
12) Závěr
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 11.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 10.
Usnesení 3/2021
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Rada obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucích smluv o připojení el. odběrných zařízení k distribuční soustavě č.
4121621263 se spol ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 (připojení staveb, p.č. 5349/3/4/5/6/7 v k.ú. Koclířov, dle předloženého návrhu.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje ukončení dohody o umístění stavby ze dne 10.05.2019 s panem J.K. Svitavy dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí zprávu od MMR ČR - Pokyn k platbě 117D8210D3831 (600 000,- Kč) – Obnova místních komunikací Koclířov – III.
etapa.
Usnesení 6/2021
Rada obce bere na vědomí oznámení o výpovědi z pracovního poměru k 31.05.2021 od paní R.H. Svitavy ze dne 22.03.2021.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice účetní obce, nástup 01.05.2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje zástupce TDI na akci „ Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokalita nad poštou, Koclířov“spol. H-MONT, Svitavy
s.r.o. IČ: 04215851 za cenu 40 000,- Kč (není plátce DPH).
Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení el. zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOP_01_4121773954 se spol. ČEZ Distribuce, a.s.
IČ: 24729035 (připojení č.p. 140, Koclířov) dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2021
Rada obce bere na vědomí znalecký posudek č. 2136/004/21 od pana M.K. IČ: 75042037 na traktor LS U 60, VIN 2174010531. Rada obce
pověřuje starostu k zajištění zveřejnění nabídky prodeje.
Usnesení 11/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 390/16 k.ú. Koclířov dle GP č. 644-390/2019 od spol. Mastrizol, s.r.o. DIČ: CZ
24205770 ze dne 15.03.2021.
Usnesení 12/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní Z.K. Koclířov k bytu č. 2 v č.p. 140 v Koclířově od 01.04.2021 – na dobu neurčitou
dle předloženého návrhu smlouvy a ev. listu předpisu nájemného.
Usnesení 13/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem P.Č. Koclířov k bytu č. 1 v č.p. 140 v Koclířově od 01.04.2021 na dobu neurčitou
dle předloženého návrhu smlouvy a ev. listu předpisu nájemného.
Usnesení 14/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 11.05.2017 s panem B.K. Koclířov (snížení nájemného za zkušebnu v KD) dle
předloženého návrhu.
Usnesení 15/2021
Rada obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolané na den 08.04.2021 v 1800 v KD Koclířov č.p. 134.
Rada skončena: 20:15 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Prchal

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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