10. ROČNÍK

ČÍSLO 1/2008

Rok 2008 je před námi
Tak stojíme na startovní čáře roku 2008 a měli bychom si stanovit cíle, kterých
chceme v tomto roce dosáhnout a zároveň zhodnotit rok předešlý. Jedním ze základních dokumentů, které zastupitelstvo potřebuje ke své práci a my nyní k hodnocení jeho plnění, je plán práce zastupitelstva.
Myslím, že s klidným srdcem můžeme konstatovat, že se nám podařilo dokončit
dvě rozdělané investiční akce – Přístavbu mateřské školy a Výstavbu obecní knihovny s čítárnou pro děti a mládež. Ono nám po pravdě nic jiného nezbývalo, pokud
jsme nechtěli vracet finanční prostředky získané na tyto investiční akce z dotačních
titulů státu. Dále jsme stihli zpracovat seznam investičních akcí pro období let 2007
– 2010. Na poli kulturně-společenském se nám dařilo lépe, ale není to zásluhou
obce, ale vlastních pořadatelů oslav - 60.výročí hasičského sboru (SDH), Koclířovského kotlíku (Z. Zemachová, AD), výstavy ovoce a zeleniny (MO ČSZ) a besedy pro
starší a dříve narozené (SPOZ). Snažili jsme se udržovat obec a obecní majetek. Pro
obec je to práce důležitá, nicméně nevede k její prosperitě ale ke stagnaci, obzvlášť
pokud by se vedení obce zaměřilo jen na ni. To je bohužel skromný nicméně úplný
seznam splněných úkolů vyplývajících ze schváleného plánu práce.
Nepodařilo se nám mimo jiné zadat zpracování projektové dokumentace na I.
etapu Areálu zdraví, přičemž šlo pouze o předělání existující verze. To nám poněkud svazuje ruce při žádání o dotace… K dalším nesplněným úkolům se řadí studie
terénních úprav a komplexního vybavení areálu zahrady mateřské školy. To poněkud svazuje ruce učitelkám při vymýšlení venkovních aktivit pro děti. Učitelky, rodiče a děti nám snad prominou. Přípravu rozpočtu na rok 2008 tak, aby bylo možné
jej schválit v prosinci roku 2007, ani návrh hlavních úkolů pro rok 2008 jsme nevytvořili. Nedostali jsme informaci o seznamu žádostí o finanční podporu na realizaci
akcí s možností dotací od kraje, ministerstev a státních fondů. Známe jen čísla pod
položkami 4112, 4113, 4116, 4122 a 4222 zahrnující dotace „vyběhané“ předchozím zastupitelstvem. Doufejme, že zpráva o podaných dotacích za rok 2007, spolu
s informací o úspěšnosti obce bude předmětem některého jednání zastupitelstva.
A možná se konečně dozvíme, jak to vlastně bylo s dotací na ochranu lesních kultur, když nám zatím nebyly sděleny žádné oficiální informace. To jsou jen některé z
nesplněných úkolů předešlého roku. Zkrátka rok 2007 v práci pro obec příliš úspěšný nebyl.
Pro nás zastupitele to přináší ulehčení pro práci v letošním roce. Nemusíme zpracovávat nový plán práce, stačí vyškrtnout těchto pár bodů, případně provést několik „kosmetických úprav“ v loňském a možná se nám podaří si tento základní
dokument schválit i dříve než v červenci (nebo září). Cíle, kterých bychom jako zastupitelé chtěli dosáhnout, se jistě veřejně projednají a uvedou na stránkách některého z dalších koclířovských zpravodajů. Cíl, jehož dosažení považuji za prvořadě
důležité, je, aby si obecní úřad, v čele s panem starostou, uvědomil, že tu je pro občany a začal pro ně pracovat, protože pro ně pracovat chce, nikoliv proto, že musí.
Funkce starosty obce, místostarosty obce i zastupitele obce je funkcí veřejnou a vykonávat bychom ji měli ne pro vlastní prospěch, ale především pro prospěch obce
a občanů, neboť jim vděčíme za to, že jsme zastupiteli. Přeji nám všem, občanům
Koclířova, úspěšnější rok 2008.
A na úplný závěr bych si dovolila poopravit drobnou chybičku v minulém úvodníku, kde pan starosta mimo jiné napsal: „Dá se tedy předpokládat, že o výsledku
referenda rozhodnete Vy občané a tím by o možné výstavbě větrných elektráren
nerozhodoval úzký okruh 15 zastupitelů, kde na tuto problematiku není jednotný
názor.“ V září loňského roku se zastupitelé obrátili s několika dotazy ohledně místního referenda na Ministerstvo vnitra. Z odpovědi ocituji větu, která tvrzení pana
starosty popírá. „Rozhodnutí přijaté v místním referendu může být anulováno jen
dalším rozhodnutím v místním referendu konaném v téže věci, ve kterém by se občané vyslovili opačně, …“ Tedy pokud nebude referendum platné, zůstává v platnosti rozhodnutí přijaté v místním referendu v roce 2005. Úzký okruh 15 zastupitelů
tedy nebude v žádném případě o výstavbě elektráren rozhodovat.
Romana Kulhanová

VYCHÁZÍ DNE 31. 1. 2008

Sbor dobrovolných hasičů
Koclířov pořádá

HASIČSKÝ PLES
SOBOTA 16.ÚNORA 2008 20:00h
v KULTURNÍM DOMĚ KOCLÍŘOV
K tanci a poslechu hraje
skupina Neutrál Bystré
Vstupné- 50 Kč do 20:30h
potom 60 Kč

POZOR! POZOR!
„Baby“ Koclířov upozorňují své příznivce a milovníky dobré zábavy a veselí, že se blíží 15. březen,
kdy se opět uskuteční již
7. maškarní ples. Proto si
toto datum zaškrtněte v kalendáři
ať včas stačíte nachystat krásné
masky, tak jako
každý rok.

POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo obce na svém jednání v měsíci prosinci 2007 schválilo výši
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2008 ve výši
500,-Kč na poplatníka. Poplatek je
splatný do 31. 3. 2008. Pokud celková
výše platby poplatku za odpad placená zástupcem přesáhne částku 1.000,Kč, může být tato platba rozdělena do
dvou pololetních splátek, které jsou
splatné v termínech do 31. března a
31. srpna kalendářního roku.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

II. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

USNESENÍ č. 8/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 27. 12. 2007 v 17.00
hod. v klubovně KD

1)
Kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva
2)
Zprávu o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
3)
Zprávu předsedy finanční výboru ing. Jana Látala o výsledku hospodaření obce za období ledna až listopadu
2007
4)
Zprávu o závěrečném vyhodnocení dostavby budovy MŠ Koclířov vedené pod event.č. 2982108262 ISPROFINu
s tím, že celkový investiční náklad činil
5.439 807 Kč. Dotaci ze státního rozpočtu
ve výši 2.000 000 Kč obec obdržela v roce
2006. 2.500 000 Kč bylo proinvestována z
účelového úvěru a zbytek obec uhradila
z vlastních zdrojů. Písemná zpráva s přílohami bude zaslána na MF ČR Praha. V
souladu s podmínkami s vyhláškou č. 40/
2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování této investiční akce.
5)
Zprávu o závěrečném vyhodnocení inv. akce „Obecní knihovna s čítárnou pro děti a mládež vedené pod
event.č. ISPROFINu 2171155680 s tím, že
celkový investiční náklad činil 1.668 000
Kč. Systémová dotace ze státního rozpočtu, kterou obec obdržela ve výši 300
000 Kč v roce 2006 byla proinvestována
v souladu s podmínkami vyhlášky č. 40/
2001 Sb. v pl. znění. Částka 1.368 000 Kč
byla na tuto investiční akci vynaložena z
vlastních zdrojů obce Koclířov. Písemná
zpráva s přílohami byla zaslána na MMR
ČR Praha. V souladu s podmínkami s vyhláškou č. 40/2001 Sb. o účasti státního
rozpočtu na financování této investiční
akce.
6)
Termín konání II. Obecního plesu dne 19.1.2008

Zastupitelstvo obce Koclířov projednalo na svém zasedání program, složení návrhové komise a ověřovatele zápisu. Tyto
návrhy byly schváleny přítomnými členy
(účast 12 členů).
I. Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo:
1) Rozpočtové opatření č. 5 o změně
plánovaných rozpočtových příjmů a výdajů dle písemné předlohy, tak jak bylo
projednáno finančním výborem
2) Rozpočtové provizorium pro čerpání finančních prostředků v měsíci lednu a
únoru 2008 na provozní výdaje a investice do maximální výše 2/12 navrhovaného rozpočtu obce pro rok 2008. Tento návrh rozpočtu bude zastupitelstvu obce
předložen k projednání a schválení nejpozději do 20.2.2008.
3) OZV Obce Koclířov o místním poplatku za svoz komunálního odpadu v
roce 2008, výše poplatku je stanovena
částkou 500 Kč na poplatníka
4) Dodatek k Vyhlášce Obce Koclířov o
vytvoření účelového fondu rozvoje bydlení v obci Koclířov v čl. III. písm. 4) odst.
c) v tomto znění:
- na koupi bytu nebo rodinného domu,
do maximální výše 50 000 Kč.
- výše úroku:
při splatnosti do 3 let 3%
při splatnosti do 4 let 4%
při splatnosti do 5 let 5%
5) Žádost o grant z rozpočtu PaK na rok
2008 na Podporu výstavby, oprav a rekonstrukcí sportovních zařízení ve výši
200 000 Kč
6) Prodej pozemkových parcel p.č. 87/1
o výměře 458 m2 – zahrada a st. pč. 9/2 o
výměře 333 m2 v k.ú. Koclířov, manželům
Bredovým za celkovou částku 23.730 Kč
7) Prodej pozemkové parcely p.č. 87/5 –
zahrada o výměře 210 m2 v obci a k.ú. Koclířov panu Jaroslavu Drozdkovi za částku
6.300 Kč
8) Půjčku z Fondu rozvoje bydlení panu
Josefu Bršlicovi, bytem Koclířov 44, ve
výši 40.000 Kč s dobou splatnosti do 3 let,
za účelem koupě části rodinného domku
čp. 44. ( Polovina nemovitosti je ve vlastnictví pana Josefa Bršlici)
9) Odkoupení pozemkové parcely č.
2275/9 o výměře 5 m2 – trvalý travní porost – parcela KN za částku 50 Kč od ing.
Luďka Fröhdeho, bytem Svitavy, Lánská
698/5.

III. Zastupitelstvo obce ukládá radě
obce:
1)
Zaslat zastupitelům rozpočtové
opatření č. 5 spolu s usnesením zastupitelstva. Rozpočtová opatření příště tvořit
přehledněji, i s názvy položek.
Zodpovídá: starosta a účetní obce
2)
Projednat připomínky vznesené
na tomto zasedání na schůzi rady obce a
závěry zveřejnit v Koclířovském zpravodaji.
Zodpovídá: starosta a místostarosta
obce

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU
20. 2. 2008 OD 17:00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ.

leden 2008

NABÍDKA
Český statistický úřad provádí sledování životní úrovně domácností.
Tato statistika rodinných účtů sleduje
hospodaření soukromých domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých
typech domácností a o vlivu různých
faktorů (např. růstu cen, situace na
trhu atp.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.
V současné době hledáme zpravodajské domácnosti, které by byly
ochotny za čtvrtletní odměnu 855,- až
1355,- Kč (podle počtu členů domácnosti) sdělovat veškeré příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti. Tyto
údaje se zapisují měsíčně do „Deníků“
a údaje slouží pouze ke statistickým
účelům.
Český statistický úřad, SOTZ Pardubice, pro zajištění základního a doplňkového souboru hledá ke spolupráci 8
domácností v následující struktuře:
Z obce velikosti do 1999 obyvatel
hledá ČSÚ rodinu zařazenou do společenské skupiny: ekonomicky neaktivní osoba v čele s ekonomicky aktivními členy domácnosti. Druh bydlení:
rodinný dům. Dále domácnost s minimálními příjmy, se 3 nezaopatřenými
dětmi a s čistým měsíčním příjmem
na osobu do 1,9 násobku životního
minima.
Kontaktní osobou pro zájemce o
tuto činnost je paní Čermáková, tel.
466 743 435, e-mail: vera.cermakova@czso.cz, z ČSÚ, SOZT Pardubice.

TŘÍKRÁLOVÉ PODĚKOVÁNÍ
Vybráno z dopisu Blanky Homolové,
ředitelky Charity Svitavy:
Vážený pane starosto, prosím Vás o
tlumočení našeho poděkování všem
dárcům, koledníkům a dobrovolníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli a podpořili ji. Tříkrálové koledování
proběhlo v době od 2. do 6.ledna 2008.
Bylo vybráno celkem 239 257,- Kč. V
Koclířově pak bylo vybráno 3 711,- Kč.
Sbírkou získané finanční prostředky
byly bezprostředně po sečtení odeslány na účet Charity České republiky.
Dále pak budou použity na financování konkrétních projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci.
Ještě jednou děkujeme občanům
Vaší obce a přejeme Vám mnoho zdraví, klidu a radosti v novém roce.
Kontakt: Charita Svitavy, Hřbitovní 1,
568 02 Svitavy – telefon 461 534 897

leden 2008

SLOVO ZASTUPITELE
V letošním roce jsme pro vás připravili nový seriál. Rádi bychom vám přiblížili názory našich zastupitelů. Každý
měsíc bude odpovídat jeden z nich na
stejnou trojici otázek. Pořadí jsme zvolili podle abecedy, jako první jsme tedy
oslovili paní Alenu Babínskou (kandidovala za KSČM). Bohužel místo příspěvku
jsme obdrželi sdělení, že společně s panem Drozdkem a paní Blahovou připraví
úvodník do příštího čísla zpravodaje.
Oslovili jsme tedy v abecedním pořadí
druhou zastupitelku - paní Martu Bartošovou (kandidovala za ČSSD), která
nám ochotně odpověděla:
1. Jaké byly vaše představy, s kterými jste kandidovala do zastupitelstva
obce Koclířov?
Že zastupitelé budou blíž lidem
a budou se snažit, aby se naplňovaly požadavky občanů, dle možností, za spolupráce celého zastupitelstva.
2. Jak se vaše představy naplnily,
co vás rozčarovalo a co naopak překvapilo?
Mé představy se nenaplnily. Zastupitelstvo nepracuje jak má, neplní se usnesení
zastupitelstva, zprávy z jednání rady nemají konkrétní závěr.
Ze všeho nejvíc mě překvapilo, že jsou
někteří občané v obci schopni pro jiný názor druhého až nenávidět !!!
3. Co byste ráda změnila či prosadila v následujícím období?
Byla bych ráda :
- kdyby se změnil názor občanů na vybudování větrného parku v Koclířově.
- aby naši občané zase našli cestu
k sobě a snažili se o vzájemné respektování bez emocí.
- aby se zlepšila práce zastupitelstva tak,
aby bylo především pro občany, rozhodovalo jako celek a svá usnesení plnilo.
V následujícím období bych ráda prosadila vybudování víceúčelového hřiště vedle hřbitova.
-red-

OBECNĚ
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Koclířov č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Koclířov se na svém zasedání
dne 27 12. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst.
2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a § 84, odst.2, písm. i) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1) Obec Koclířov vybírá ve smyslu ustanovení § 1
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písm. h) zákona ČNR č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Koclířov (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Předmět poplatku
Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1) (dále jen „poplatek za odpad“) a způsob jeho výběru obcí.
Článek 3
Poplatníci poplatku
Poplatníkem poplatku za odpad jsou :
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území
obce Koclířov. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území obce Koclířov
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit
společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Článek 4
Osvobození od poplatku
1)
Od poplatku dle č. 2 písm. b) jsou osvobozeni poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v obci Koclířov
a zároveň mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
2)
Od poplatku budou osvobozeni:
a)
poplatník, který se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
a to na základě jeho čestného prohlášení nebo čestného prohlášení společného zástupce
b)
na základě žádosti třetí a každé další nezaopatřené dítě v domácnosti.
c)
poplatník, který má v obci hlášen trvalý
pobyt, ale v místě bydliště se trvale nezdržuje
3)
Vznik a zánik nároku na osvobození podle
odstavce 2, písm. a) a b), je nutné uplatnit písemně.
Článek 5
Ohlašovací povinnost
1)
Poplatník má ohlašovací povinnost dle §
33 odst.12 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kterou
splní tím, že správci poplatku doručí řádné Přiznání
k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „Přiznání k poplatku), které je
přílohou č.1 této vyhlášky, podle stavu k datu jeho vyplnění. Ohlašovací povinnost splní poplatník doručením Přiznání k poplatku, které se vztahuje ke konkrétní
nemovitosti v rámci území obce Koclířov.
2)
Poplatník je povinen podat řádně vyplněné Přiznání k poplatku v termínu do 31. ledna příslušného roku. To neplatí, pokud byl poplatník k poplatku
evidován v předcházejícím roce.
3)
Poplatník je povinen podat dodatečné Přiznání k poplatku v případě, že u něho nastaly změny
mající vliv na výši platby poplatku na tiskopisu, který
je přílohou č.1 této vyhlášky, a to v termínu do 30 dnů
od vzniku těchto změn.
4)
Poplatník může svou oznamovací povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce domácnosti nebo vlastníka nebo správce rodinného
domu nebo bytu dle čl. 3 této vyhlášky (v dalším textu
jsou tyto osoby označeny pojmem „zástupce“).
Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1)
Poplatková povinnost vzniká dnem přihlášení se k trvalému pobytu nebo dnem vzniku vlastnictví ke stavbě sloužící nebo určené k individuální rekreaci.
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2)
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení vlastnictví
k objektu sloužícího nebo určeného k individuální rekreaci.
Článek 7
Sazba poplatku
1)
Sazba poplatku je složena z částky za osobu a kalendářní rok (dále jen „pevná částka“) a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu (dále jen
„nákladová částka“).
Pro rok 2008 se stanovuje tato výše „poplatku za
odpad“
a) svou zbytkového netříděného komunálního odpadu
426 Kč
b) separovaný sběr 61 Kč
c) nebezpečný a velkoobjemový odpad
29 Kč
Celková roční sazba poplatku za odpad stanovená
firmou LIKO a.s. Svitavy činí 516 Kč.
Obec bude přispívat každému poplatníkovi částkou 16 Kč. Konečná výše poplatku pro rok 2008 činí
500 Kč.
Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je
obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
2)
Celková sazba poplatku za odpad kryje
náklady za pravidelný svoz komunálního odpadu, a
to nejméně 1 x za 14 dní, dále náklady na třídění, využívání a odstraňování odpadu
a náklady za likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu.
3)
Poplatník může poplatek platit prostřednictvím zástupce.
4)
Pokud vznikne poplatková povinnost v
průběhu roku, je poplatník povinen zaplatit poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Pokud vznikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
5)
Zanikne-li poplatková povinnost během
roku, je poplatníkovi nebo zástupci ( pokud byl poplatek placen zástupcem) správcem poplatku vrácena část již zaplaceného poplatku v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném
kalendářním roce po které nevyplývala poplatková
povinnost z této obecně závazné vyhlášky. Pokud zanikne poplatková povinnost v průběhu kalendářního
měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.
Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. kalendářního roku.
2) Pokud celková výše platby poplatku za odpad
placená zástupcem přesáhne částku 1.000,- Kč, může
být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek,
které jsou splatné v termínech do 31. března a 31. srpna. kalendářního roku.
Článek 9
Ustanovení společná a závěrečná
1)
Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací
povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy2).
2)
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené
poplatky až trojnásobně3). Poplatek lze vyměřit do tří
let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
3)
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně všech
jejích novelizací.
4)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2008.
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OZNÁMENÍ

Inventarizace majetku obce

Zájemci o ping-pong si mohou přijít
zahrát každé úterý mezi 17:00 – 19:00
do sálu KD.
ČISTÁ OBUV PODMÍNKOU !!!

Inventarizace majetku a závazků proběhla v souladu se zákonem č.505/1991 Sb.
O účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb ke
dni 31.12.2007.
Inventarizační komise pracovala ve složení Ing. Stanislav Telec – předseda, Jaroslav Drozdek, Pavel Konopáč, Kamila Kotrejchová, Josef Kopecký a Ludmila Prchalová.
Inventarizací bylo doloženo, že stav materiálový zásob činí 99 433,66 Kč. Běžný
účet vykazuje ke dni inventarizace částku ve výši 238.969,57 Kč. Obec Koclířov dále
vede účet Fondu rozvoje bydlení. Zde byla ke dni inventarizace částka 320.182,65
Kč. Dále obec čerpá několik úvěrů z úvěrových účtů. Na těchto účtech jsou ke dni
inventarizace tyto stavy:

Zápis budoucích prvňáčků
Letošní zápis do 1. třídy , pro školní
rok 2008/2009, proběhl v naší základní
škole hned první den termínu stanoveného Ministerstvem školství, tedy
15. 1. 2008. Zápis proběhl tradiční formou od 15.00 hodin . Předškolní děti
předvedly své schopnosti z oblasti
matematické a prostorové představivosti, zralosti sociálních vztahů a úroveň komunikativních a řečových dovedností. Plnit úkoly zcela samostatně
a odvážně, pod dohledem p.učitelek
H. Honzírkové a I. Lulákové, přišly ve
stanovenou dobu tři děti z koclířovské
MŠ - Karel Olbert, Vojtěch Drápela a
Valerie Strnadová. Všichni byli uznáni
za schopné vstoupit v září do prvního
ročníku Základní školy v Koclířově.
Mgr. Iveta Luláková

Cvičení pro ženy a dívky
z Koclířova
Již druhým rokem zahajujeme v tělocvičně ZŠ Koclířov cvičení pro ženy
a dívky z Koclířova .Začali jsme již 11.
ledna v 19 hodin . Pokračovat budeme každý
další pátek
vždy ve
stejnou
dobu . Těšíme se na všechny,
které si chtějí zacvičit
a udělat něco pro své
tělo. (S sebou čistou
obuv s bílou podrážkou, pití, podložku, 2x 1
láhev naplněnou vodou
nebo 1kg činky. )

a) hypoteční úvěr – 1,2 mil. Kč zůstatek k doplacení
b) úvěr – 600 tis. Kč zůstatek k doplacení
c) hypoteční úvěr – 1,9 mil. Kč zůstatek k doplacení
d) úvěr – 900 tis. Kč zůstatek k doplacení
e) úvěr- 2,5 mil. Kč zůstatek k doplacení
f ) úvěr- 1 mil. Kč zůstatek k doplacení

674.042,48 Kč
35.200,-- Kč
1.384.322,41 Kč
370.580,-- Kč
2.343.750,-- Kč
988.013,60 Kč

Celkem je tedy na úvěrových účtech částka, která musí být uhrazena pravidelnými splátkami v příštích letech, ve výši 5.795.908,49 Kč.
Posledně jmenovaný úvěr v hodnotě 1 mil. Kč byl sjednán v roce 2007 na opravu
budovy obecního úřadu. Oprava navazovala na rekonstrukci a dostavbu MŠ. Ostatní úvěry byly zřízeny minulým zastupitelstvem pro zajištění investičních akcí v předchozím volebním období.
Hodnota finančních investic činí ke dni inventarizace částku 438.000 Kč.
Drobný nehmotný investiční majetek je ke dni inventarizace veden v celkové
hodnotě 95.954,80 Kč (účet 018)
Hmotný investiční majetek je veden v částce 68.405.424,25 Kč
Drobný hmotný investiční majetek činí ke dni inventarizace 1.661.460,90 Kč
Nedokončené investice jsou ke dni 31. 12. 2007 vedeny v hodnotě 113.050,00 Kč
Inventarizace byla dokončena dne 25.1 2008.
Závěrem chci poděkovat všem členům inventarizační komise za jejich obětavou
práci.
Ing. Stanislav Telec
místostarosta

II. Obecní ples se vydařil
V sobotu dne 19. 1. 2008 se v kulturním domě uskutečnil II. Obecní ples. V předprodeji bylo prodáno 51 vstupenek, celkem potom 153 vstupenek. Kdo přišel, určitě nelitoval.
K tanci a dobré zábavě hrála skupina Charlies Boys. Bohaté občerstvení zajišťovala
paní Ludmila Prchalová. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizačním zajištění plesu: paní Smolejové, Moravcové, Chodilové,
Ehrenbergerové, Peštové, Stöhrové, Lulákové, Sedlákové, panu Kopeckému, Smolejovi,
Vymazalovi a dalším.
II. Obecní ples by se nemohl uskutečnit bez laskavého přispění sponzorů, kteří věnovali hodnotnotné ceny do tomboly:
LIKO Svitavy a.s., Ludmila Prchalová, Koclířov, M. Karlík, Vysoké Mýto, Manželé Koneční, Koclířov, Manželé Královi - rest. Fatima Koclířov, Manželé Kysílkovi, Koclířov, Mapex Svitavy, Michael Lacko MB Keramika, Koclířov, Milan Beneš,
Koclířov, Obec Koclířov, Oldřich Bukovský, Koclířov - Hřebeč, OS Pohoda Koclířov,
Palima Koclířov, Pentaco Svitavy, Rodina Vostřelova, Koclířov, SK FC Koclířov,
Společnost QANTO CZ, s.r.o., Stanislav Menšík, Opatovec, Truhlářství Bohuslav
Borek, Koclířov, Utajený dárce dárce, Velkoobchod Jiří Kavalír, Svitavy, Vestav
Vendolí s.r.o., Vít Oulehla - Autobazar Zavadilka, Hradec nad Svitavou, Zahrádkáři Koclířov, Zdeněk Zemach, Koclířov.
Bohumil Kysílko
starosta
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FARNÍ OKÉNKO ČM FATIMY
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V KOCLÍŘOVĚ
Pro některé radostné připomenutí, pro jiné alespoň zpětné oznámení.
Vždycky říkám, aby člověk mohl cokoli dobrého vykonat, třeba jen přijít a dětem
zatleskat, potřebujeme mít při sobě vždy 2 paní.
Tu první nazývám paní CHCI a tu druhou paní MOHU. Máte-li je obě při sobě, pak
člověk chce a může a je to velká radost.
Nejprve u rozžehnutí adventního a vánočního stromu, chtěly a mohly téměř
všechny děti ze školky i ze školy, a bylo to velmi pěkné. Stejně pak další den v neděli
2.12., kdy jsem s dětmi slavnostně obědval v restauraci, a to už měly za sebou prima
svatomikulášský program.
Stejně tak následující neděli i adventní večeře s farníky. Rodí se moc milá tradice.
Díky.
Vůbec někteří farníci se moc pěkně profilují a začíná z nás být „parta“, na kterou je
spoleh a pak se člověk do kostela v neděli i těší. Viďte?
Půlnoční mše sv., pak zájezd do Kutné Hory a na Libici s celým autobusem, no a
vánoční benefiční koncert Dalibora ve farním kostele, to byla ale lahůdka!
A vše tak trochu jakoby vrcholilo poslední neděli v roce 30.12., kdy jsme slavili živý
Betlém. A opět nás bylo u vánočního stromu ve středu obce desítky rodičů, babiček
i mladých a 20 vlastních protagonistů živého Betléma.
Hned další den byl Silvestr, měli jsme tradiční GALAVEČER v restauraci Fatima a
pak půlnoční. A když jsme zazpívali hymnu Kde domov můj a zasvětili Nový rok
Panně Marii, tak při přípitku asi naši hasiči předvedli opravdu ohňostroj na úrovni.
Jen jsem litoval, že jsem o tom nevěděl předem. Přišel bych sice o milé překvapení,
ale mohli bychom si přípitek připravit třeba právě ve středu obce a ještě lépe vidět
krásný silvestrovský ohňostroj.
No a teď je už Nový rok 2008 a já nám všem přeji to nejdůležitější: NADĚJI.
Žehná Vám všem P. Pavel Dokládal
Na únor chystáme:
1. - 3. 2. 2008 VÍKEND KRÁLOVNY MÍRU
8. - 11. 2. 2008 TRIDUUM PANNY MARIE LURDSKÉ - 150. VÝROČÍ LURD - modlitby
za nemocné a žehnání nemocným
12. - 13. 2. 2008 FATIMSKÁ VIGILIE A FATIMSKÝ DEN
Děti se připravují na sv. křest i 1. sv. přijímání v hodinách náboženství. Ale probíhá
i příprava dospělých. Nechcete také přijít?
KAŽDOU NEDĚLI SE SCHÁZÍME V 9.00 HOD. PŘES ZIMNÍ OBDOBÍ V KOSTELE ČM
FATIMY (bývalý klášter).
Info+ kontakt: 461 543 164 nebo osobně v recepci Penzionu a restaurace Fatima
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Turnaj v šipkách
26. prosince se v kulturním domě pod
záštitou SK FC Koclířov, AK Komáři a Klubu mladých konal pro děti turnaj v šipkách. Závodilo se ve třech kategoriích a
ty byly ještě rozděleny na chlapeckou a
dívčí část. Účast byla poměrně vysoká
a všichni účastníci měli radost z medailí i ze sladkých odměn. Veliký dík patří
všem sponzorům, kterými byli: manželé Královi, Prchalovi, AK Komáři, Klub
mladých .
Zvláštní poděkování patří panu Pavlu Fotrovi za zajištění terčů a za hladký
průběh turnaje. Zástupcům obecního
úřadu, zejména pak panu starostovi děkujeme za vstřícný přístup k zorganizování této i jiných akcí .
Výherci turnaje :
Dívky do 8 let
1.místo – Binderová Zdena
2.místo - Bartošová Anna
3.místo - uděleno nebylo
Dívky do 12 let
1.místo –Štoudková Kamila
2.místo – Dítětová Adéla
3.místo – Zahálková Nikola
Dívky do 18 let
1.místo – Ehrenbergerová Petra
2. a 3. místo uděleno nebylo
Dívky bez omezení věku:
1.místo- Drápelová Kristýna
2.místo- Ehrenbergerová Petra
3.místo- Petková Petra
Chlapci do 8 let
1.místo- Petrov Jan ( veliké překvapení turnaje)
2.místo- Stejskal Robin
3.místo- Chodil Roman
Chlapci do 12 let
1.místo- Nováček Michal
2.místo- Skoták Milan
3.místo- Synek Jakub
Chlapci do 15 let
1.místo- Štoudek Martin
2.místo- Slabý Pavel
3.místo- Fotr Kamil
Chlapci bez omezení věku:
1.místo- Fotr Kamil
2.místo- Štoudek Martin
3.místo- Slabý Pavel
Za pořadatele
manželé Chodilovi
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REGIONÁLNÍ ŠKOLA OBNOVY VENKOVA OBCE KOCLÍŘOV
pořádá ve spolupráci s MAS Svitava, netradiční setkání na téma

NAVRÁCENÍ LIDOVÝCH TRADIC DO REGIONU

dne 16. února 2008 (sobota)
od 9.00 hodin v malém sále Kulturního domu Koclířov
Tématem netradičního setkání je seminář k navrácení lidových tradic a zašlých řemesel do regionu:
- Pletení košíků a jiných výrobků z pedigu
- Zdobení kraslic
- Patchwork bez jehly
- Drátování
- Paličkovaná krajka
- a další …
Pokud se budete chtít jen seznámit s technikami zpracování, případně si něco pěkného koupit, přijďte na seminář. Pokud si budete chtít některé techniky zpracování vyzkoušet, zůstaňte s námi i po přestávce na workshopy. Odnesete si domů vlastnoručně
udělané patchworkové vajíčko, drátovanou kytičku a sluníčko z pedigu. Přihlaste se
včas, kapacita je omezena (max. 30 účastníků na seminář a 15 účastníků na workshopy).
Vstupné na seminář: 20,- Kč/os.
Účastnický poplatek na workshopy: 150,- Kč/os. včetně občerstvení
Vstupné se bude hradit při prezentaci.
Přihlásit se můžete v pracovních dnech na tel. 461 543 116, nebo 775 974 252,
pomocí sms na tel. 775 974 252 případně 724 146 401,
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Změna pracovní doby
v kadeřnictví
pondělí
9:00-14:30 hodin
úterý
9:00-14:30 hodin
středa 9:00-18:00 hodin
na objednání den předem
čtvrtek
9:00-18:00 hodin
na objednání den předem
pátek 9:00-18:00 hodin
na objednání den předem
platné od 1.2.2008 pro objednání, telefon: 605 880 847.
Reaguji tím na podněty zákazníků, kteří
mají zájem o kadeřnické služby v odpoledních hodinách.
Novinkou pro stálé zákaznice je každá
pátá návštěva odměněna střihem zdarma,
každá desátá návštěva šamponem 1000
ml dle vlastního výběru. Do této akce se
započítavají všechny kadeřnické úkony s
vyjímkou střihu na sucho.
I v tomto roce je možné si zakoupit vlasovou kosmetiku - to vše od různých značek. Výběr dle katalogu a potřeby.

KLUB MLADÝCH KOCLÍŘOV

Ob�anské sdruení Ná domov Koclí�ov

AZYLOVÝ D�M PRO MATKY S D�TMI V NOUZI
MOST NAD�JE

Prosinec byl m�sícem t�drosti a porozum�ní. Taky u nás v azylovém dom� jsme
poznali, e lidská srdce z�stávají stále otev�ená.
V kulturním dom� pro ná azylový d�m, místní mate�skou a základní kolu
p�ipravili áci IS z Moravské T�ebové pod vedením paní Praanové váno�ní
besídku. Program byl bohatý na koledy i hry, které d�ti pobavily. Nezapomn�li
ani na ob�erstvení v podob� váno�ního cukroví. Nae maminky a d�ti si odnesly
hodnotné dárky, za co D�KUJEME.
Dalí besídka prob�hla i v azylovém dom� za ú�asti pana starosty, který d�ti
obdaroval sladkostmi. D�ti naly pod strome�kem bohatou nadílku, kterou jim
p�ichystalo mnoho sponzor�, i jim pat�í nae díky. Za jejich otev�enou a t�drou
náru� jim p�ejeme mnoho úsp�ch� v osobním i pracovním ivot�.
Cht�li bychom pod�kovat i Vem lidi�kám, kte�í nás obdarují i mali�kostí,
která pot�í n�kterou maminku nebo dít�.
JMENOVIT� BYCHOM CHT�LI POD�KOVAT T�MTO SPONZOR�M:
MPSV, KÚ Pardubický kraj, Nadace Nae dít�, Obec Koclí�ov, M�Ú Litomyl,
M�Ú Záb�eh, M�Ú Moravská T�ebová, Geodézie Svitavy, SKS Trade Morávia
s.r.o., Nad�je - pobo�ka Vysoké Mýto, �eská federace potravinových bank
Rychnov nad Kn�nou, Nadace charty 77, Vyhnálek-amberk, Tauer, Lesy �R,
Pleváková Gabriela, student�m IS Mor. T�ebová.

,,Klubá�ek informuje:

2.2. Canisterapie
8.2. Malování zví�átek
13.2. Film na DVD
21.2. Pe�ení z vizovického pe�iva

KLUBÁ�EK JE FINAN�N� PODPOROVÁN PARDUBICKÝM KRAJEM.

KLUB MLADÝCH KOCLÍŘOV zahájil činnost čtyř zájmových kroužků. 5. ledna se
konal kroužek výtvarný a společenské hry.
Děti malovaly výkresy na námět ZIMA a
zahrály si spoustu zajímavých her. 12. ledna proběhl kroužek divadelní a taneční. V
těchto dvou kroužcích se pokusíme nacvičit dvě krátká divadelní představení, taneční vystoupení na moderní diskotékovou písničku a samozřejmě se zaměříme
na recitaci básniček.
Touto cestou bychom rádi pozvali všechny děti na 2. února v 15 hodin na
další příjemně strávené odpoledne, kdy si
např. vyrobíme papírovou loutku, přáníčko
k Valentýnu, namalujeme si obrázek podle krátké básničky, nebo si zahrajeme novou stolní hru Vadí – nevadí. Na všechny se
moc těšíme .
Za KM Věra Chodilová
Petra Ehrenbergerová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA ÚNOR 2008
Všem našim spoluobčanům, kteří
v měsíci únoru slaví svá jubilea,
srdečně blahopřejeme:

leden 2008

Výšlap na běžkách
Hasiči Koclířov budou pořádat koncem února již IV. ročník výšlapu na
běžkách „PO STOPÁCH Yettiho“. Datum konání a čas startu bude včas
upřesněno.Připravte lyže a pojďte si
s námi zasportovat. Všechny srdečně
zvou hasiči!
Doufáme že bude dostatek sněhu!

1.turnaj ve florbale
v Koclířově
V sobotu dne 22. 12. 2007 se uskutečnil florbalový turnaj v kulturním
domě naší obce pod záštitou SK FC
Koclířov. Zúčastnily se ho 4 družstva, z
toho 2 místní a 2 svitavská. Ze základní části, kdy se hrálo systémem každý
s každým, vzešli do finále právě místní
borci. Svitavští si zahráli malé finále o
3. místo a v tomto duelu vyhráli „Felbeři“ nad „Sprintéry“ v poměru 6:3. Ve
finále, které nepostrádalo dramatické
chvilky a neobešlo se bez nervů spojených s touhou po vítězství, nakonec
zvítězili „Commandos“ nad Wrestlers v
poměru 5:2.

Tento turnaj by se neobešel bez přízně pana starosty, který umožňuje
místním nadšencům pravidelné nedělní tréninky v kulturním domě bez
úplaty. Dále k jeho zorganizování přispěl příspěvek obce na občerstvení
během turnaje a v neposlední řadě i
chuť a ochota místních hráčů takovou
akci v naší obci uskutečnit. Pochvalu si
zaslouží zejména Petr Chodil, Daniel
Dítě a Jaroslav Bureš, kteří vzorně připravili hřiště i zázemí. Všem zúčastněným hráčům i návštěvníkům turnaje
se příprava i jeho průběh líbily natolik, že se již na místě domluvili na jeho
pokračování. Tímto tedy zveme všechny na další akci, která proběhne dne 2.
2. 2008.
Za účastníky turnaje
sd.
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Hodnocení činnosti SK FC Koclířov v roce 2007
(podzimní část)

V současné době vyvíjí sportovní činnost v SK FC,
fotbalový oddíl, který má žákovské družstvo a mužstvo dospělých, družstvo kuželkářů a florbalový celek, který tvoří žáci a dospělí.
Organizovanou soutěž hrají obě družstva fotbalového oddílu a družstvo kuželkářů. Florbalisté provozují sportovní činnost zatím mimo soutěž.
Nejaktivnějším celkem fotbalového oddílu, který si zaslouží pozornost, jsou především naši mladí
fotbalisté. Po jarní sezoně 2007, ve které sbírali zkušenosti v turnajových utkáních s okolními celky, zahájili žáci na podzim svoji organizovanou soutěž. Ve
své skupině, která má 7 celků, hrají svá utkání rovněž turnajovým způsobem. V podzimní části sehráli celkem 12 soutěžních utkání, se skórem 12:21 a v tabulce skončili
na posledním místě se ziskem 8 bodů. Určitým handicapem je to, že hrají s družstvy,
která mají vyšší věkový průměr, až 13 let. Naši žáci jsou ve své skupině nejmladší s
věkovým průměrem kolem 9 let. Kádr družstva je 18-ti členný, kluci fotbalem žijí a
pokud jim tato chuť a zájem vydrží, přijdou určitě i lepší výsledky. Žákovský celek je
organizačně velmi dobře veden zkušeným týmem trenérů a vedoucích R. Bartošem,
P. Chodilem a L. Flašarem, kteří zajišťují spolu s dalšími členy výboru SK FC, přípravu
hřiště, občerstvení, organizaci, zkrátka hladký průběh každého utkání, zejména pak
na domácím hřišti. Doprava k utkání je zajišťována vlastními prostředky, stejně jako
u mužstva dospělých.
Celek dospělých hraje mistrovskou soutěž lll. tř. okresu. Kádr mužstva je zhruba
20-ti členný, z toho 7-8 hráčů domácích. Výkonnostně se mužstvo opírá o zkušené
hráče, zbytek tvoří mladí odchovanci domácího SK. Ve skupině, která má 15 celků
se umístili na 13. místě, se skórem 15:38 a získali 10 bodů. Mužstvo dospělých zatím
vede R. Bartoš.
Příprava a údržba hrací plochy je zabezpečena takto – sekání trávníku provádí
pracovník ze Svitav, financování zajišťuje OÚ Koclířov, válení hřiště a ostatní potřebné náležitosti jsou prováděny vlastními silami, financování zajišťuje domácí sponzor. Je třeba poděkovat vedení obce za značnou finanční podporu, bez které by se
jen těžko mohl sport v Koclířově provozovat. Velký dík, ale patří též domácím sponzorům, kteří se rovněž zasloužili o to, že se v naší obci hraje fotbal a sportuje. Jenom
těch zájemců, zejména z řad mladých, kdyby bylo víc.
Zimní příprava fotbalového oddílu je směřována jak u žáků, tak i u dospělých ke
zkvalitnění a zlepšení fyzické kondice hráčů. Žáci využijí sál KD k posilování a k nácviku herních situací. Dospělí budou mít zimní přípravu ve Svitavách, zaměřenou
především na získání fyzické kondice.
Dalším družstvem, které je sportovně činné v rámci SK FC, je družstvo kuželkářů.
Má pětičlenný kádr a svá mistrovská utkání hraje v tělocvičně ve Svitavách-Lánech.
V podzimní části soutěže se družstvo umístilo z 15 celků v dolní polovině tabulky,
když sehrálo všech 14 soutěžních utkání. Problémem je malý kádr hráčů, zejména
mladší kategorie.
Florbalisté, kteří zatím sportují mimo organizovanou soutěž, mají dvě družstva.
Žáci sportují a využívají sál KD v Koclířově každou neděli od 15-17 hod., kdy se jim
věnuje P.Chodil a dospělí využívají sál KD, každou neděli po žácích. Zájemců o tento
sálový sport je zatím dost. V prosinci 2007 uspořádali florbalisté turnaj, který se vydařil, proto plánují uspořádání turnaje i v únoru 2008.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám přihlásili mladí i dospělí, kteří mají zájem o
cykloturistiku, aby na jaře mohl zahájit svou činnost oddíl cyklistiky. Máme zájem o
všechny, bez rozdílu věku, kteří mají rádi sport, chtějí pomoci a není jim lhostejné
dění v naší obci.
Je tu vedení OÚ, které má zájem o sport, maximálně podporuje sportovní dění a
snaží se zajistit potřebné finanční prostředky na rekonstrukci fotbalového zázemí,
přeměnu stávajícího hřiště a jeho okolí do takové podoby, která by reprezentovala
obec. Za tuto snahu a podporu patří vedení OÚ velký dík.
Bartošová M.
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