VÝPIS ZE ZÁPISU č. 34/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.09.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Prchal
Omluven/a:
Začátek: 17:15
Hosté:
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 34.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 33.
3) Schválení ukončení nájemní smlouvy č. 7/2019 ze dne 17.4.2019 dohodou k 14.9.2021 s panem J.S. pozůstalým po zemřelé
nájemnici A.S., dle předloženého návrhu.
4) Schválení objednávky č. 42/2021 na zpracování projektové dokumentace a inženýrské práce pro terénní úpravy bývalého lomu na
p.p.č. 5505 v k.ú. Koclířov se spol. P&P InTech s.r.o., Lanškrounská 406/38, 568 02 Svitavy, IČ: 07182619.
5) Schválení uzavření pachtovní smlouvy č. 2/2021 s panem R.P. Koclířov, k pozemkům p.č. 5294 o výměře 1755 m 2, p.č. 5291 o
výměře 2452 m2, p.č. 5277 o výměře 5663 m2 vše v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 30.8.2021.
6) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 8/2021 s panem J.S., bytem Svitavy, k části pozemku p.č. 1158 o výměře cca 1106 m 2 v k.ú.
Koclířov dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 13.9.2021.
7) Vzetí na vědomí žádost o obecní byt od paní K.M. ze dne 13.9.2021.
8) Schválení uzavření kupní smlouvy s panem Z.B. Moravská Třebová na prodej traktoru kolového LS U60 , VIN: 2174010531, dle
předloženého návrhu za cenu 185 000,- Kč, na základě žádosti ze dne 14.9.2021.
9) Schválení uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:21_SOBS01_4121850481 se spol. ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČ: 24729035, dle předloženého
návrhu.
10) Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12M za srpen 2021.
11) Schválení vyhlášení ředitelského volna na den 27.9.2021.
12) Schválení uzavření smlouvy o dílo č. 2021166 s Ing. T.R., dotační a realitní kancelář, sídlo: Československé armády 383/5,500 03
Hradec Králové, IČ: 40145018 na podání žádosti o dotaci v dotačním titulu: Výzva 11/2021-regionální sportovní infrastruktura
(program č. 162 52) dle předloženého návrhu.
13) Žádost ředitele školy ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 o zrušení vyjímky pro školní rok 2021/2022 z nejnižšího počtu
žáků dle žádosti ze dne 14.9.2021 (vyhláška č. 48/2005 Sb.).
14) Schválení vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hrací plochy fotbalového hřiště od Ing. M.N. Budislav.
15) Schválení opravy odtoku dešťové vody Koclířov č.p. 153 – zemní práce se spol. Gamini CZ, s.r.o., Koclířov, IČ:09884378, dle
předložené cenové nabídky.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 34.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 33.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 7/2019 ze dne 17.4.2019 dohodou ke dni 14.9.2021 s panem J.S., pozůstalým po zemřelé
nájemnici A.S. dle předloženého návrhu.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č.42/2021 na zpracování projektové dokumentace a inženýrské práce pro terénní úpravy bývalého
lomu na parcele p.č. 5508 v k.ú. Koclířov se spol. P&P InTech s.r.o., Lanškrounská 406/38, 568 02 Svitavy, IČ: 07182619.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 2/2021 s panem R.P. Koclířov, k pozemkům p.č. 5294 o výměře 1755 m2, p.č. 5291 o
výměře 2452 m2, p.č. 5277 o výměře 5663 m2, vše v k.ú. Koclířov od 15.9.2021 na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve výši 2468,- Kč/rok
dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 30.8.2021.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 8/2021 s panem J.S. bytem Svitavy, k části pozemku p.č. 1158 o výměře cca 1106 m2 v k.ú.
Koclířov dle předloženého návrhu od 15.9.2021 na dobu neurčitou za cenu 1106,- Kč/rok na základě žádosti ze dne 13.9.2021.
Usnesení 7/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o obecní byt od paní K.M. Pardubice ze dne 13.9.2021. Žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů o
obecní byty.
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Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Z.B. Moravská Třebová na prodej traktoru LS U60, VIN 2174010531 za cenu 185 000,Kč dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 14.9.2021.
Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4kV (NN)číslo 21_SOBS01_4121850481 se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2021
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce na základě výkazu FIN 2-12M za srpen 2021.
Usnesení 11/2021
Rada obce bere na vědomí ředitelské volno vyhlášené na den 27.7.2021.
Usnesení 12/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2021166 s Ing. T.R., dotační a realitní kancelář, se sídlem Českomoravské armády 383/5, 500
03 Hradec Králové, IČ: 40145018 na podání žádosti o dotaci v dotačním titulu: Výzva 11/20211- regionální sportovní infrastruktura (program č.
16252) dle předloženého návrhu.
Usnesení 13/2021
Rada obce revokuje usnesení č. 16 rady obce č. 19 ze dne 18.5.2021 v plném rozsahu na základě sdělení ředitele ZŠ a MŠ Koclířov ze dne
14.9.2021, že ve školním roce 2021/2022 k 1.9.2021 nastoupilo 25 žáků a byla naplněna vyhláška č. 48/2005 Sb.
Usnesení 14/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci hrací plochy fotbalového hřiště pro Ing.
M.N. Budislav.
Usnesení 15/2021
Rada obce schvaluje opravu odtoku dešťové vody Koclířov 153- zemní práce se spol. Gamini CZ s.r.o., Koclířov, IČ: 09884378 dle předložené
cenové nabídky.
Rada skončena: 21:00 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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