VÝPIS ZE ZÁPISU č. 40/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 26.10.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Prchal
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Hosté:
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 40.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 39.
3) Schválení uzavření objednávky na opravu místních komunikací č. 3c, 1c a 8c se spol. Skanska a.s. IČ: 26271303.
4) Schválení uzavření objednávky na kácení dřevin – 9ks topolů.
5) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_8120076879.
6) Schválení uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce podlahy sálu kulturního domu“.
7) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od Střediska sociálních služeb Salvia, z.ú. IČ: 03017621.
8) Vzetí na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2022 od SPOZ – paní V.S.
9) Vzetí na vědomí návrh Směnné smlouvy s Povodí Labe, s.p.
10) Vzetí na vědomí podání žádosti o prodej pozemku p.č. 1354/1 k.ú. Koclířov od pana J.K. Koclířov a paní M.F. Jamné nad Orlicí.
11) Vzetí na vědomí podání žádosti o prodej části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov a schválení objednání geometrického plánu.
12) Schválení smlouvy o nájmu bytu od 16.11.2021 s panem T.O. Koclířov.
13) Schválení smlouvy o nájmu bytu od 16.11.2021 s panem D.M. Koclířov.
14) Vzetí na vědomí nesouhlas s vyznačením hranic pozemků a podání žádosti o prověření vzniklé situace od paní D.P. Koclířov.
15) Vzetí na vědomí podání žádosti o pronájem obecního bytu od pana L.S. Koclířov.
16) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2021 k akci „Oprava místní komunikace 29 c“ se spol. Skanska, a.s.
IČ: 26271303.
17) Schválení rozpočtového opatření RO č. 14/2021.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 40.
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 39.
Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu místních komunikací č. 3c, 1c a 8c se spol. Skanska a.s., IČ: 26271303.
Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na kácení dřevin – 9 ks topolů s panem M.V. Brno, IČ: 67024980 za cenu 20 000,- Kč.
Usnesení 5/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_8120076879
dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce podlahy sálu kulturního domu“ s panem P.H. Svitavy, IČ: 01039563 za
cenu 710 097,- bez DPH.
Usnesení 7/2021
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od Střediska sociálních služeb Salvia, z.ú., IČ: 03017621z
rozpočtu obce Koclířov.
Usnesení 8/2021
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2022 od SPOZ, předložený paní V.S.
Usnesení 9/2021
Rada obce bere na vědomí návrh směnné smlouvy s Povodí Labe, s.p. č. 099421 IČ: 70890005 na pozemky p.č. 2899/3 (část) a p.č. 1465/2
(část) vše v k.ú. Koclířov dle návrhu smlouvy.
Usnesení 10/2021
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o prodej pozemku p.č. 1354/1 v k.ú. Koclířov od pana J.P.Koclířov a paní M.F. Jamné nad Orlicí.
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Usnesení 11/2021
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o prodej části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov od slečny L.K. Koclířov a schvaluje pořízení GP
s úhradou žadatelky.
Usnesení 12/2021
Rada obce schvaluje o nájmu bytu od 16.11.2021 s panem T.O. Koclířov. Na dobu neurčitou od 16.11.2021. Dle návrhu smlouvy a předpisu
nájemného.
Usnesení 13/2021
Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu bytu s panem D.M. Koclířov na dobu neurčitou od 16.11.2021 dle návrhu smlouvy a předpisu
nájemného.
Usnesení 14/2021
Rada obce bere na vědomí nesouhlas s vyznačením hranic pozemků a podání žádosti o prověření vzniklé situace od paní D.P. Koclířov.
Usnesení 15/2021
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o pronájem obecního bytu od pana L.S. Koclířov. Žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů o
pronájem obecních bytů.
Usnesení 16/2021
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2021 k akci „Oprava místní komunikace 29c“ se spol. Skanska,a.s.
IČ: 26271303, dle návrhu dodatku-prodloužení termínu do 15.11.2021.
Usnesení 17/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 14/2021.

Rada skončena: 20:10 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Přemysl Augusta

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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