VÝPIS ZE ZÁPISU č. 29/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 10.08.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová,
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Hosté: Mgr. Bc. Z.D., A.P. (Reality Čechy a Morava,s.r.o.) k bodu č. 3
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 29.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 28.
3) Schválení smlouvy o realitním zprostředkování s Reality Čechy a Morava. s.r.o., IČ:08134227, se sídlem Janov 43, 569 55 na
pozemek p.č. st. 169, pozemky p.č. 1585/1 a p.č. 2615/67 vše v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
4) Schválení smlouvy o úhradě nákladů souvisejících s přípravou podkladů potřebných k realizaci směny pozemků p.č. 1832/2, p.č.
5416 a části pozemku p.č. 2113/2 všechny v k.ú. Koclířov s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 (bod č. 8 z rady č. 28).
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-12-2020311/VB/1 a č. IV-12-2020311/VB/2, p.č. 640/1, rNN,+kNN
s ČEZ DISTRIBUCE, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035, dle předloženého návrhu.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady č. 29.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 28.
Usnesení 3/2021
Rada obce projednala smlouvu o realitním zprostředkování stavby č.p. 99 na parcele st.č. 169, dále pozemků p.č. 1585/1,a nově vzniklého
pozemku p.č. 2615/67 vše v k.ú. Koclířov se spol. Reality Čechy a Morava, s.r.o. IČ: 08134227, zastoupená Mgr. Bc. Z.D. Smlouva bude po
připomínkování a doplnění schválena na příští radě.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje smlouvu o úhradě nákladů souvisejících s přípravou podkladů potřebných k realizaci směny pozemků p.č. 1832/2, p.č.
5416 a části pozemku p.č. 2113/2 všechny v k.ú. Koclířov s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 dle předloženého návrhu.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-2020311/VB/1 se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČ:
24729035 (parcela č. 390/3 k.ú. Koclířov) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-122020311/VB/2 se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČ: 24729035 (parcela č. 390/2 k.ú. Koclířov) dle předloženého návrhu (spoluvlastnický podíl
obce ½ , Ing. P.V. – podíl ½).

Rada skončena: 19:30 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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