VÝPIS ZE ZÁPISU č. 42/2021

ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.11.2021 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Prchal , p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Hosté: Ing. M.A. (17:00 – 18:00)
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 42.
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 41.
3) Projednání stížnosti na ředitele ZŠ pana M.A. ze dne 11.11.2021 pod č. jednacím 1352/2021/Ko od pana Š.S. Koclířov.
4) Na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pardubickým krajem za období 1.1.2021 do 15.11.2021.
5) Na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2022 od SDH Koclířov, IČ: 64210731.
6) Na vědomí opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od MěÚ Moravská Třebová,
odbor dopravy ze dne 9.11.2021. Akce 1/35 sanační opatření tunelu Hřebeč- uzavírka tunelu od 1.3.-30.11.2022.
7) Žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu os sl. A.M. Koclířov, ze dne 8.11.2021.
8) Schválení montáže osvětlení v půdních prostorech č.p 153 od spol. Lelek-elekroservis s.r.o., IČ: 7869886, dle předložené cenové
nabídky.
9) Schválení montáže VO od č.p. 69 (pozemek p.č. 5676 v k.ú. Koclířov) od spol. Lelek-elektroservis s.r.o., IČ: 7869886, dle předložené
cenové nabídky.
10) Žádost o zaměření pozemku a vyhotovení nového GP, jedná se o pozemky p.č. 2917/1, 2614/1, 2962, 2963 vše v k.ú. Koclířov od
pana P.V. Svitavy, ze dne 12.11.2021.
11) Aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty, včetně bytového domu č.p. 122 (DPS) ke dni 15.11.2021.
12) Schválení výměny světelných bodů (svítidel) VO- zadní cesta a Hřebeč od spol. Lelek-elktroservis s.r.o. IČ: 7869886.
Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 42. Ředilel ZŠ a MŠ Koclířov přizván k projednání navrhovaného bodu č. 3 .
Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 41.
Usnesení 3/2021
Rada obce bere na vědomí stížnost na ředitele ZŠ pana M.A.od pana Š.S., Koclířov ze dne 11.11.2021 pod č. jednacím 1353/2021/Ko.
Usnesení 4/2021
Rada obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pardubickým krajem za období 1.1.2021 do 15.11.2021.
Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2022 od SDH Koclířov, IČ: 64210731.
Usnesení 6/2021
Rada obce bere na vědomí opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci od MěÚ Moravská
Třebová, odbor dopravy ze dne 9.11.2021 – Akce 1/35 sanační opatření tunelu Hřebeč – uzávěrka tunelu od 1.3. – 30.11.2022.
Usnesení 7/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu od sl. A.M. Koclířov ze dne 8.11.2021.
Usnesení 8/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu osvětlení v půdních prostorech č.p. 153 od spol. Lelek-elektroservis s.r.o. IČ: 7869886 na
základě předložené objednávky.
Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na montáž VO od čp. 69 (pozemek p.č. 5676 v k.ú. Koclířov) od spol. Lelek-elektroservis s.r.o. IČ:
7869886 na základě předložené nabídky.
Usnesení 10/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměření pozemku a schvaluje vyhotovení nového GP týkající se parcel p.č. 2917/1, p.č. 2614/1, p.č.
2962, p.č. 2963 vše v k.ú. Koclířov od pana P.V. Svitavy ze dne 12.11.2021.
Usnesení 11/2021
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty, včetně bytového domu čp. 122 /DPS) ke dni 15.11.2021.
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ze schůze jednání rady obce konaného dne 15.11.2021 na OÚ Koclířov
Usnesení 12/2021
Rada obce schvaluje výměnu světelných bodu (svítidel) veřejného osvětlení od čp. 222 k čp. 25 Koclířov a na Hřebči z důvodu modernizace
osvětlení. Objednávka bude uzavřena se spol. Lelek-elektroservis s.r.o. IČ: 7869886 na základě předložené nabídky.

Rada skončena: 21:00 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Prchal

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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