VÝPIS ZE ZÁPISU č. 27/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 20.07.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová,
Omluven/a:
Začátek: 17:05
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 27.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 26.
3) Schválení uzavření rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se spol. Vodafone Czech Rupublic a.s., náměstí
Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, dle předloženého návrhu.
4) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji“ s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 na akci“ „Vybudování servisní a dobíjecí
stanice pro elektrokola“ ve výši 50 000,- Kč dle předloženého návrhu.
5) Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12 M za červen 2021.
6) Schválení uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově s paní J.A. Koclířov, dle
předloženého návrhu.
7) Schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2018 k bytu č. 7 v č.p. 243 v Koclířově se slečnou H.B. Koclířov, dle
předloženého návrhu.
8) Žádost o zapůjčení prostorů Areálu zdraví (sportovního hřiště, srubu, přístřešku a parketu) za účelem konání nohejbalového
turnaje trojic a dne s hasiči dne 28.8.2021, dle žádosti ze dne 20.7.2021 od SDH Koclířov.
9) Schválení uzavření pracovní smlouvy s panem M.K. Koclířov, na pozici traktorista, údržbář na dobu určitou a to od 26.7.2021 do
25.7.2022 dle předloženého návrhu.
10) Rada obce bere na vědomí přehled dlužných pohledávek vůči obci ke dni 19.7.2021, vypracovala E.P.
11) Schválení uzavření nájemních smluv v č.p. 128 v Koclířově od 16.8.2021 na dobu neurčitou a to: k bytu č. 4 s paní L.Z. , k bytu č. 6
s paní V.D., k bytu č. 7 se slečnou L.P., k bytu č. 8 s panem P.H., k bytu č. 10 s panem M.S. a paní M.S. a od 15.9. 2021 na dobu
neurčitou k bytu č. 5 s panem L.K. dle předložených návrhů.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady č. 27.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 26.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se spol. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí
Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 dle předloženého návrhu , č. smlouvy 1-277043035749_0.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji“ s Pardubickým krajem, IČ: 70892822 na projekt „Vybudování servisní a dobíjecí stanice pro elektrokola“ evideční číslo smlouvy
OKSCR/21/73758 ve výši 50 000,- Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce dle výkazu FIN 2-12 M za červen 2021.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově, s paní J.A. Koclířov, dle
předloženého návrhu na dobu určitou od 1.8.2021 do 31.10.2021.
Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2018 k bytu č. 7 v č.p. 243 v Koclířově se slečnou H.B. Koclířov, dle
předloženého návrhu na dobu určitou od 1.8.2021 do 31.7.2022. Nebyl jiný vhodný uchazeč na tento byt dle seznamu žadatelů o byt vedený
obcí.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení prostor Areálu zdraví (sportovního hřiště, srubu, přístřešku a parketu) za účelem konání
nohejbalového turnaje trojic a dne s hasiči dne 28.8.2021 SHD Koclířov na základě žádosti ze dne 20.7.2021. Při pořádání akce budou
dodržovány pravidla dle nařízení vlády a MZ.
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Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem M.K. Koclířov, na pozici traktorista, údržbář na dobu určitou od 26.7.2021 do
25.7.2022. Dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2021
Rada obce bere na vědomí přehled dlužných pohledávek vůči obci na základě bytových a nebytových prostor a za pozemky, stav ke dni
19.7.2021.
Usnesení 11/2021
Rada obce schvaluje uzavření nájemních smluv na byty v č.p. 128 v Koclířově od 16.8.2021 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu
nájemní smlouvy včetně evidenčního listu a nového předpisu záloh na služby a nájemné a to: k bytu č. 4 s paní L.Z. Koclířov; k bytu č. 6 s paní
V.D. Koclířov; k bytu č. 7 se slečnou L.P. Koclířov; k bytu č. 8 s panem P.H. Koclířov; k bytu č. 10 s panem M.S. a paní M.S. oba bytem Koclířov
a od 15.9.2021 na dobu neurčitou k bytu č. 5 s panem L.K. Koclířov, dle předložených návrhů.

Rada skončena: 20:20 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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