VÝPIS ZE ZÁPISU č. 12/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 30.3.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Kala
Začátek: 17:10
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 12.
2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 11.
3) Schválení uzavření příkazní smlouvy s centrem evropského projektování a.s., IČ: 27529576 administrace veřejné zakázky
„Rekonstrukce vytápění základní školy Koclířov“ dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 25 000,- Kč+DPD.
4) Schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem M.K. Vendolí na část nebytových prostor v nemovitosti p.č. st.
48/1 k.ú. Koclířov (cca 50 m2) na dobu určitou a to od 01.04.-29.04.2021 za cenu 100,- Kč dle předloženého návrhu.
5) Schválení uzavření pracovní smlouvy na pozici pomocný dělník VPP od 01.04.2021-30.09.2021 (dotace od ÚP Svitavy) s pracovníky:
pan M.P. Koclířov, paní Z.K. Koclířov a pan P.Č. Koclířov- dle předložených návrhů.
6) Schválení uzavření podpodnájemní smlouvy- byt č. 4 v č.p. 128 Koclířov na základě žádosti paní L.Z. Koclířov ze dne 29.03.2021.
7) Žádost o pronájem pozemku p.č. 1284a části p.č. 2615/1 od paní M.P.a panem M.P. Koclířov ze dne 29.03.2021.
8) Žádost o pronájem obecního bytu od pana M.S. Koclířov ze dne 29.03.2021.
9) Informace o pracech na ZTV – 5 stav. míst nad poštou.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 12.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 11.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy se spol. Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576 administrace veřejné zakázky
akce „Rekonstrukce vytápění základní školy Koclířov“ dle předložené nabídky za cenu 25 000,- Kč+DPH.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem M.K. Vendolí na nebytové prostory v nemovitosti na st.p.č. 48/1
v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu na dobu určitou od 01.04. do 29.4.2021 za cenu 100,- Kč.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření pracovních smluv na pozici pomocný dělník VVP s pamem M.P. Koclířov, s paní Z.K. Koclířov a panem P.Č
Koclířov na dobu určitou a to od 01.04.2021- do 30.09.2021 dle předložených návrhů smluv, podpora – dotace přes ÚP Svitavy.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje o uzavření podpodnájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 128 v Koclířově s paní L.Z. Koclířov (podnájem ve prospěch
nájemce sl. A.P. Koclířov) předchozí usnesení rady se tímto ruší v plném rozsahu (předešlá podpodnájemní smlouva se sl. S.O.) Starosta před
hlasováním upozornil na možný střet zájmů jeho osoby.
Usnesení 7/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemků p.č. 1284 a 2615/1 v k.ú. od paní M.P. a pana M.P. Koclířov ze dne 29.03.2021.
Usnesení 8/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana M.S. Koclířov ze dne 29.03.2021. Žádost bude zařazena do pořadníku
žadatelů.
Usnesení 9/2021
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o zahájení stavebních prací na ZTV- pro 5 stavebních míst nad poštou.
Rada skončena: 18:05 hod.
Zapsal/a: Jiří Tesař
Ověřil/a: Anna Oubrechtová
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starosta obce
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místostarosta obce
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