VÝPIS ZE ZÁPISU č. 18/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 11.5.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Oubrechtová, p.Augusta, p. Prchal
Omluven/a:
Začátek: 17:38
Hosté: p. V.K. (pozvání p. starostou – p. Z. R. – chov koz) od 19:00 nepřišel
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 18.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 17.
3) Plnění rozpočtua roku 2021 – výkaz FIN 2-12m za duben 2021.
4) Schválení uzavření smlouvy o buducí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p., IČ: 70890005 – cyklostezka
Svitavy-Koclířov p.č. 5628 – služebný pozemek – dle předloženého návrhu.
5) Schválení uzavření pracovní smlouvy s p. P.K. Koclířov na pozici dělník v údržbě obce na dobu určitou a to od 17.5.2021 do
30.11.2021 dle předloženého návrhu.
6) Schválení uzavření objednávky 27/2021 s Ing. M.K., IČ: 44362391 na organizace výběrového řízení akce: „Vodovodní řad KoclířovSpáleniště za cenu 40000,- Kč bez DPH.
7) Žádost o koupi pozemku st. p.č. 139/1 včetně nemovitosti čp. 143 v Koclířově a p.č. 1288/1 vše v k.ú. Koclířov na základě
zveřejněného záměru obce ze dne 5.5.2021 od J. a E. V., Koclířov ze dne 6.5.2021.
8) Schválení uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě č. 121-AB-BŠ 2015 ze dne 19.10.2010 se spol. ISTA ČR s.r.o., IČ: 61056758
(zařazení objektu čp. 140 + portálové služby pro tento objekt).
9) Schválení rozpočtového opatření č. 8/2021.
10) Žádost o prodej pozemků p.č.st. 768, p.č. 2644/11 a 2644/2 nově vzniklých dle GP č. 730-175/2021 a dle zveřejněného záměru ze
dne 7.5.2021 od p. J.H., Koclířov ze dne 10.5.2021.
11) Schválení objednávky za výměnu oken v bytě č. 2 v čp. 134 dle nabídky OKNA SVITAVY CZ s.r.o., Svitavy IČ: 05600219 dle
nabídky z 11.5.2021 za cenu 47265,- Kč bez DPH.
12) Revokace usnesení č. 6 rady obce č. 17 ze dne 4.5.2021 v plném rozsahu.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 18.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 17.
Usnesení 3/2021
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce na rok 2021 dle FIN 2-12M k 30.4.2021.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p., IČ: 70890005, cyklostezka
Svitavy-Koclířov p.č. 5628 k.ú. Koclířov, služebný pozemek dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici dělník v údržbě obce s p. P.K., Koclířov na dobu určitou od 17.5.2021 do 30.11.2021
z rozpočtu obce dle předloženého návhru.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 27/2021 s Ing. M.K., IČ: 44362391 na organizaci výběrového řízení akce „Vodovodní řad KoclířovSpáleniště“ za cenu 40000,- Kč bez DPH.
Usnesení 7/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku st.p.č. 139/1 k.ú. Koclířov a p.č. 1288/1 k.ú. Koclířov na základě zveřejněného záměru
obce ze dne 5.5.2021 od J. a E.V., Koclířov ze dne 6.5.2021.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě č. 121-AB-BŠ 2015 ze dne 19.10.2015 se spol. ISTA ČR s.r.o., IČ: 61056758
(zařazení objektu čp. 140 + portálové služby pro tento objekt) dle předloženého návrhu.
Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021.
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VÝPIS ZE ZÁPISU č. 18/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 11.5.2021 na OÚ Koclířov
Usnesení 10/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č.st. 768, p.č. 2644/11 a 2644/2 nově vzniklých dle GP č. 730-175/2021 vše v k.ú.
Koclířov dle zveřejněného záměru ze dne 7.5.2021 od p. J.H., Koclířov ze dne 10.5.2021.
Usnesení 11/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na výměnu oken v bytě č. 2 v čp. 134 dle nabídky OKNA SVITAVY CZ s.r.o., Svitavy, IČ: 05600219
dle nabídky z 11.5.2021 za cenu 47265,- Kč bez DPH.
Usnesení 12/2021
Rada obce revokuje usnesení č. 6 rady obce č. 17 ze dne 4.5.2021 v plném rozsahu.
Rada skončena: 19:20 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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