VÝPIS ZE ZÁPISU č. 20/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 25.5.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová
Omluven/a: p. Prchal
Začátek: 18:20
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 20.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 19.
3) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo zemědělství ČR (IČ: 129D662003090) – program 12966 – údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků akce projektu: „Oprava litinových křížů v obci Koclířov“ – (bere rada obce na vědomí).
4) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1297/11 dle nového GP č. 716-681/2020 v kú Koclířov od p. J. G. A p. V.G., Koclířov – oba ze dne
19.5.2021.
5) Žádost o pronájem obecního bytu od p. V.CH., Spešov ze dne 19.5.2021.
6) Schválení uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 ve výši 10 tis. Kč dle předloženého návrhu z rozpočtu obce.
7) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2021 s keramickým a kreativním kroužkem, Koclířov ve výši 2000,- Kč
z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
8) Schválení uzavření darovací smlouvy se střediskem sociálních služeb Salvia z.ú., IČ: 03017621 ve výši 8000,- Kč dle předloženého
návrhu.
9) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2021 s Aligátoři Koclířov, šipkařský oddíl ve výši 10000,- Kč dle předloženého
návrhu z rozpočtu obce.
10) Schválení rozpočtového opatření č. 9/2021.
11) Návrh na odepsání neuhrazených faktur po splatnosti účet 557300 náklady z vyřazených pohledávek (FAV č. 20140131 a FAV)
12) Odpověď na reklamaci akce „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclíř“ – chodník SO-03 od spol. AKVAMONT
Svitavy s.r.o., IČ: 15035221 ze dne 24.5.2021.
13) Schválení uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem na akci: „Obnova KD Koclířov vč. vybavení“ dle doporučení hodnotící , výběrové
a doporučující komise.
14) Dovolení starosty obce J.T. za rok 2020 a to od 7.6. do 30.6.2021 tj. 24 kalendářních dní.
15) Příprava záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD a to pozemku p.č. 5349/3, 5349/4, 5349/5, 5349/6, 5349/7 a 5132 všechny v k.ú.
Koclířov a oslovení s vyhotovením záměru JUDr. J. Č. advokátkou Svitavy.
16) Kontrolní prohlídka „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD, lokalita nad Poštou, Koclířov – SO.01 vodovod dne 28.5.2021 hod.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady č. 20.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 19.
Usnesení 3/2021
Rada obce bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo zemědělství ČR (IČ:129D66200390) program 12966
– údržba a obnova kulturních a venkovských prvků akce projektu „Oprava litinových křížů v obci Koclířov“.
Usnesení 4/2021
Rada obce na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1297/11 dle nového GP č. 716-681/2020 v k.ú. Koclířov od p. J. G. a p. V.G., Koclířov
ze dne 19.5.2021.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. V. CH., Spešov ze dne 19.5.2021. Žádost bude zařazena do pořadníku o
pronájem obecních bytů.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce dle předloženého
návhru.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2021 s keramickým a kreativním kroužkem, Kocířov ve výši 2000,- Kč
z rozpočtu obce dle předloženého návrhu.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se střediskem sociálních služeb Salvia z.ú., IČ: 03017621 ve výši 8000,- Kč dle předloženého
návhru.
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Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2021 s Aligátoři Koclířov, šipkařský oddíl ve výši 10000,- Kč z rozpočtu obce
dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.
Usnesení 11/2021
Rada obce schvaluje odepsání neuhrazených faktur – účet 557300 – náklady z vyřazených pohledávek a to FV č. 20140131 částka 2178,- Kč a
FV č. 85 částka 364,- Kč, z důvodu neekonomického vymáhání soudní cestou.
Usnesení 12/2021
Rada obce bere na vědomí řešení reklamace akce „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ – chodník SO-03 od spol.
AKVAMONT Svitavy, s.r.o., IČ: 15035221 ze dne 24.5.2021.
Usnesení 13/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339, Svitavy na akci „Obnova KD Koclířov vč.
vybavení“ dle doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise.
Usnesení 14/2021
Rada obce bere na vědomí čerpání dovolené starosty obce J.T. za rok 2020 a to od 7.6. do 30.6.2021, tj. 24 kalendářních dní.
Usnesení 15/2021
Rada obce schvaluje přípravu záměru prodeje pozemků pro výstavbu RD a to pozemky p.č. 5349/3, p.č. 5349/4, p.č. 5349/5, p.č. 5349/6, p.č.
5349/7 a p.č. 5132 všechny v k.ú. Koclířov a oslovení s vyhotovením záměru JUDr. Č. – advokátkou, Svitavy.
Usnesení 16/2021
Rada obce bere na vědomí konání kontrolní prohlídky na akci „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD, lokalita nad Poštou, Koclířov – SO.01
vodovod dne 28.5.2021 v 10:00 hodin.

Rada skončena: 21:45 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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