VÝPIS ZE ZÁPISU č. 8/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 23.2.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Prchal
Omluven/a: p. Oubrechtová
Začátek: 17:50
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 8.
2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č.7.
3) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2021.
4) Schválení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 140 s paní M.P. Koclířov a ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 128 dohodou
k 28.2.2021 dle předložených návrhů.
5) Schválení cenové nabídky na NP6P – výsadba stromů v obci Koclířov od spol. Atregia s.r.o., IČ: 02017342 ze dne 19.2.2021
(výsadba u Lačnovského lesa p.č. 5652,5655)
6) Energie Pro, výzva k 18.2.2021, řešeno s advokátní kanceláříJudr. M.B. Vzetí na vědomí (zpráva advokáta z 19.2.2021).
7) Schválení cenové nabídky od regionální rozvojové agentury Královohradeckého kraje na zpracování žádosti o dotaci obce
Koclířov, výzva MF ČR- 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obci. Zpracovatel žádosti: Centrum evropského projektování a.s. IČ: 27529576. Nabídky ze dne 22.2.2021.

Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 8.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 7.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 2/2021.
Usnesení 4/2021
a) Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 128 Koclířov s paní M.P. dohodou k 28.2.2021 dle předloženého návrhu.
b) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 140 Koclířov s paní M.P. Koclířov na dobu neurčitou a to od 1.3.2021 dle
předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky dle cenové nabídky od spol. Atregia, s.r.o., IČ: 02017342 ze dne 19.2.2021 na výsadbu stromů u
Lačnovského lesa p.č. 5652, p.č. 5655 obě v k.ú. Koclířov na akci „ Výsadba stromů v obci Koclířov“ dle výzvy č. 9/2019 NPŽP.
Usnesení 6/2021
Rada obce bere na vědomí výzvu od Energie Pro, s.r.o. IČ: 24701921, Praha-Karlín 18000, ze dne 18.2.2021 a zprávu od Judr. M.B.
z 19.2.2021 týkající se mimosoudního vyrovnání za dodávku el. energie.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zpracování žádosti o dotaci dle výzvy MF ČR 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí se spol. Centrum evropského projektování a.s. IČ: 27529576 na základě nabídky ze
dne 22.2.2021 za cenu 30 000,- Kč bez DPH.

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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