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Zimní lesní žnì

11. MAŠKARNÍ PLES
„Baby“ z Koclíøova oznamují
všem svým pøíznivcùm a milovníkùm
dobré nálady, že v sobotu

3. bøezna 2012
poøádají v Kulturním domì v Koclíøovì
11. MAŠKARNÍ PLES,
na který jste všichni srdeènì zváni.
K tanci a poslechu Vám bude hrát
hudební skupina ABC Svitavy.
Vstupné 60 Kè, masky 30 Kè,-

Vezmìte si masky
a pøijïte se pobavit.

VIII. PO STOPÁCH
YETTIHO
poøádá Sbor dobrovolných
hasièù
výšlap (pokud možno) na
bìžkách

v bøeznu
(upøesnìno na plakátech)

V sobotu dne 3. 3. 2012
naši obec Koclíøov
navštíví novì jmenovaný
kardinál Dominik Duka.
V 17.00 hod., po bohoslužbì bude
veøejný pøípitek na nádvoøí
ÈM Fatimy s panem kardinálem
a dalšími hosty, u pøíležitosti
60. narozenin P. P. Dokládala.
Všichni spoluobèané jsou
srdeènì zváni.

Zatímco zemìdìlci mívají odjakživa žnì v létì, èas skliznì dozrálého døíví v lese byl v zimì. Bývávalo.
Moderní doba s moderní technikou sezónnost
tìžebních prací smazala. Drahé stroje si na sebe musí vydìlávat po celý rok a ne zahálet v kolnì.
My v Koclíøovì se však držíme tradic a mýtní tìžby se snažíme provádìt v zimì.
Ne proto, že jsme staromilci, dùvody jsou prozaitské. Obec má své lesní majetky
rozstrkány po celém katastru, pøístup k nim je vìtšinou po chatrných cestách a v mnoha pøípadech
podmínìn nezbytností využít sousedící zemìdìlské pozemky. Pustite tìžkou techniku do lesa za
jarního èi podzimního deštivého poèasí a zadìláte si na problémy. Z veøejnì pøístupné cesty se rázem
stane veøejnì nepøístupná, zemìdìlec v lepším pøípadì vyèítá, v horším hned spoèítá zpùsobené
škody na jeho pozemcích.
Pro letošní rok naplánované domýcení starých zbytkù mýtních porostù v dolní èásti obce pod høištìm
pøedstavovalo pomìrnì tvrdý oøíšek jak z hlediska nebezpeèí dalších škod na již tak zdevastované
obecní cestì podél potoka, tak co
do rizika poškození sousedícího osevu a louky.
Právì v uplynulém týdnu dokonèil traktor firmy ULRICH-ŠPLÍCHAL pøiblížení posledních vytìžených
kmenù. Zámìr se podaøilo naplnit beze zbytku. Díky naèasování do mrazivého období s vydatnou
snìhovou pokrývkou probìhla tìžba a soustøeïování døíví více než 200 m3 døíví naprosto bezeškodnì.
Samozøejmì zbude povinnost do jara odstranit ze zemìdìlských ploch zbytky klestu.
Dodržení zásady nezbytný vstup na cizí pozemky vždy projednat se zemìdìlským hospodáøem
pøedem a po dokonèení po sobì „zahladit stopy“ je základem pro trvale korektní spolupráci jak s Ing.
Látalem na jižní èásti, tak s p. Maòákem na severní èásti obce. To samozøejmì platí oboustrannì.
Vìøím, že v prùbìhu roku najdeme levný „ recept“ i na vyspravení obecní cesty pod høištìm, která už v
loòském roce byla obèas témìø neprùjezdná.
Ing. Miroslav Baèovský, místostarosta a odborný lesní hospodáø

Požehnání manželùm Smejkalovým pøi obnovì manželského slibu ve výroèí zlaté svatby
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Spoleèenská kronika - bøezen 2012
V mìsíci bøeznu 2012 se dožívají svých životních jubileí
tito naši spoluobèané:
Jarmila Sklenaøíková, Koclíøov 29
Adéla Vostøelová, Koclíøov 105
Anežka Dudová, Koclíøov 122
Miloslav Dlabáè, Koclíøov 92
Andìla Kreslová, Koclíøov 139
Jan Böhm, Høebeè 11
Otto Malina, Koclíøov 123
Vladimír Pražák, Koclíøov 65
Margita Slováková, Koclíøov 168
Bohuslav Bršlica, Koclíøov 223
Zdenìk Gruber, Koclíøov 156
Ludmila Drápelová, Koclíøov 92
Bohumil Kysílko, Koclíøov 227
Marie Motyèáková, Koclíøov 233
Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme
a pøejeme mnoho dalších spokojených let.
Dne 29. ledna 2012 se pí. Ladislavì
Peštové a p. Martinovi Èermákovi
narodil
syn Dominik,
dne 6. února 2012 se manželùm
Zuzanì a Lukášovi Krškovým narodila
dcera Barborka a
dne 21. února 2012 se manželùm Danì a Karlovi
Motejzíkovým narodila dcera Klárka.
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„STØÍPKY” ZE STATISTIKY JMEN

Z EVIDENCE OBYVATEL OBCE KOCLÍØOV
Poøadí nejèastìji používaných jmen mužských:
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Pavel
Josef
Jan
Martin
Jaroslav
Ladislav
Milan, Miroslav
Karel
František, Jiøí, Petr
Tomáš

(23x)
(20x)
(19x)
(17x)
(16x)
(15x)
(13x)
(12x)
(11x)
(10x)

Poøadí nejèastìji používaných jmen ženských:
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Jana
(19x)
Marie
(16x)
Lenka
(11x)
Veronika, Božena, Ludmila
(10x)
Vìra
(9x)
Lucie, Dagmar, Anna
(8x)
Alena, Jaroslava, Tereza
(7x)
Rùžena, Petra
(6x)
Eva, Pavla, Hana
(5x)
Anežka, Eliška, Marta, Jitka, Irena, Ladislava,
Kateøina, Michaela, Zuzana, Šárka (4x)

Rodièùm blahopøejeme k narození dìátka a pøejeme,
aby nový èlovíèek pøinesl do Vaší rodiny hodnì lásky,
radosti a nìhy.

P.Pavel Dokládal, duchovní správce øímskokatolické
farnosti Koclíøov se dožívá 3. bøezna 2012 životního
jubilea šedesáti let.
Pøejeme mu k jeho službì zdraví a Boží požehnání, aby
mohl i nadále povzbuzovat a duchovnì vést naši
farnost. Dìkujeme Vám, otèe Pavle, za to, co pro naši
farnost i obec konáte. Modlíme se za Vás.
Vaši farníci, dìti a koclíøovská schola.
S blahopøáním se pøipojuje i Obecní úøad Koclíøov

Angliètina-výuka, douè. konverzace.
kontakt: 604 137 413
Rozbory vody
kontakt: 736 674 745
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FARNÍ OKÉNKO
NÁROÈNÉ, N? DHERNÉ A TAKÉ
KOCL?ØOVSKÉ
Naše spoluobèanka Hanka Franèáková z Koclíøova byla jako
moje nejbližší spolupracovnice povìøena mimoøádnými úkoly
v Øímì pøi organizaci velmi nároèných, skuteènì nádherných
a mimoøádných událostí spojených s veøejnou kardinálskou
konzistoøí v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, pøi které byl do
sboru nejvýznamnìjších osobností katolické církve s 1,3
miliardou èlenù na celém svìtì uveden pražský arcibiskup a
primas èeský J.Em. Dominik Duka OP. Mezi tisícovkou
úèastníkù doprovodu Dominika kardinála Duky, které jsme do
Øíma letecky èi autobusy pøivedli, byla také naše farnice a
obèanka Koclíøova paní Gabriela Veselá. Mimo úèastí na
veøejné konsistoøi v sobotu 18.2. a hlavní papežské
bohoslužbì v nedìli 19.2. jsme zajišovali slavnostní obìd v
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Øímì bezprostøednì po jmenování kardinálem pro kardinála
Duku, naše královéhradecké biskupy a nejbližší rodinu, s
témìø 200 mladými z ÈR jsme tvoøili krásné spoleèenství
spolu s delegáty z dalších zemí pøi veøejném slyšení v aule
Pavla VI. na závìr 3-denního programu pøipraveného u
pøíležitosti jmenování Dominika Duky kardinálem. Naše
Hanka, jak jí všichni øíkáme, byla mimoøádnì vyznamenaná, a
to nejen za sebe, tím, že v rámci hlavní bohoslužby byly
spoleènì se sestrou Dominikou, osobní sekretáøkou kardinála
Duky byla vybrána jako zástupce ÈR pøi podání svátosti
eucharistie Svatým otcem.
Považuji za vhodné, jako faráø naší farnosti, abych Vás s
tìmito fakty seznámil a souèasnì oznámil, ale hlavnì pozval,
na sobotu 3. 3. 2012, kdy do naší obce zavítá kardinál Duka,
arcibiskup pražský a primas èeský, Jan Vokál, sídelní biskup
královéhradecký a mnozí další z významných osobností na
bohoslužbu v Èeskomoravské Fatimì, kterou v 17.00 hod.
povede kardinál Duka.
Žehnám Vám, Vašim rodinám a blízkým. Váš P. Pavel Dokládal, faráø

PROGRAM FARNOSTI NA POSTNÍ DOBU 2012
Liturgická doba postní byla zahájena na Popeleèní støedu 22. 2. 2012 mimoøádnými exerciciemi fra Marinko Šakoty, františkána
z Medžugorje, místa zjevení Panny Marie v Bosnì-Hercegovinì.
Následný program týdne s pøáteli vrcholí 1. mariánskou sobotou 3. 3. 2012, které se úèastní i novì jmenovaný kardinál Dominik
Duka. Souèasnì bude probíhat generální zasedání pøedstavitelù Svìtového apoštolátu Fatimy z ÈR.
Bezprostøednì poté náš faráø, jubilant P. Pavel Dokládal pozval na slavnostní veèeøi naše zastupitele obce Koclíøov v èele s
panem starostou a hlavní zástupce organizací a spolkù, které spolupracují na chodu obce Koclíøov.
Bìhem mìsíce bøezna se uskuteèní nìkolik duchovních programù v ÈM Fatimì.
Ve dnech 22. - 29. 3. 2012 zajišujeme pou do Izraele – Svaté Zemì - spoleènì s biskupem naší diecéze Mons. Janem Vokálem.
Nedìlní bohoslužby po celou dobu postní budou ve stejném èase - v 9.00 hod. dopoledne. Na programu budou navíc i
pobožnosti Køížové cesty a postní soutìž pro dìti.
Každou støedu probíhají celodenní adorace od 8.00 do 18.00 hod.
V nedìli 1.dubna 2012 Kvìtnou nedìlí zaèíná Svatý týden, který vrcholí bohoslužbami na Zelený Ètvrtek 5.4. v 18.00 hod. Velký
Pátek 6. 4.v 15 hod. a na Bílou Sobotu, která je souèasnì i 1.mariánskou sobotou 7. 4. v 17.00 hod. Celodenní program 1.soboty
bude zachován, pouze s úpravou programu odpovídajícímu rázu Bílé Soboty.
Na Hod Boží Velikonoèní bude hlavní sváteèní velikonoèní bohoslužba v 9.00 hod a stejnì tak na velikonoèní pondìlí 9. 4. 2012.
Bezprostøednì po velikonocích, ještì v oktávu velikonoc, nás navštíví irský misionáø P. Denis O´Sullivan, který zde povede
exercicie za uzdravení rodových koøenù s modlitbami za uzdravení ve dnech 11. - 15. 4. 2012.
Øímskokatolická farnost Koclíøov; tel. 461 543 164
V SOBOTU 3. 3. 2012 NAŠI OBEC KOCLÍØOV NAVŠTÍVÍ NOVÌ JMENOVANÝ KARDINÁL DOMINIK DUKA V 17.00 HOD. PO
BOHOSLUŽBÌ BUDE VEØEJNÝ PØÍPITEK NA NÁDVOØÍ ÈM FATIMY S PANEM KARDINÁLEM A DALŠÍMI HOSTY.
VŠICHNI SPOLUOBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI.

Obecní knihovna v Koclíøovì v èíslech ...
Stav knihovního fondu celkem k 31.12.2010
2.027
Stav knihovního fondu celkem k 31.12.2011
2.094
z toho nauèná literatura
359
krásná literatura
1.735
Registrovaní (aktivní) ètenáøi k 31.12.2011
69
z toho registrovaní uživatelé do 15 let
17
Návštìvníci knihovny celkem
2.272
z toho návštìvníci pùjèovny
520
návštìvnící využívající internet
1.439
návštìvnící kulturních akcí
150
návštìvníci on-line služeb
163
Výpùjèky celkem
1.011
z toho nauèná literatura (dospìlým)
134
krásná literatura (dospìlým)
703
nauèná literatura (dìtem)
51
krásná literatura (dìti)
112
výpùjèky periodik
11
Prùmìrný poèet výpùjèek na 1 obyvatele obce
1,45
Webové stránky knihovny:
http://www.obecniknihovnakoclirov.webk.cz

Elektronický katalog knihovny na výše uvedených
webovách stránkách.
Poèet návštìv webové stránky knihovny r.2011 205
Poèet vstupù do elektronického katalogu r. 2011 189
A co Vám vlastnì mùže naše knihovna nabídnout:
- pùjèování knih
(V knihovnì naleznete nejen odbornou literaturu - rùzné encyklopedie, životopisy,
historickou tématiku, nìco pro kutily, zahrádkáøe, ale i beletrii pro dìti a dospìlé romány, poezii, povídky, pohádky, krimi, detektivky, horory, humor.... Pùjèování knih je
bezplatné, jedinou podmínkou je slušné zacházení a vrácení knih.)
- internet
(Souèástí vybavení knihovny jsou ètyøi poèítaèe s pøístupem k internetu. Možnosti
využití internetu se nemusejí bát ani obèané, kteøí nejen s poèítaèem, ale ani s
internetem nemají žádné zkušenosti, nebo jim tady rádi poradíme)
- pravidelný odbìr denního tisku a nìkterých èasopisù
- pùjèování rùzných spoleèenských her a jejich využití v prostorách knihovny
- dìtský koutek
- omalovánky, kvízy, testy...
- spoleèné odpolední pøedèítání
- využití tiskárny s kopírkou (dle aktuálního sazebníku)
Pøijmìte pozvání na akci

DÌTI ÈTOU SENIORÙM (A NEJEN JIM)
A
SENIOØI (A NEJEN ONI) ÈTOU DÌTEM“
Kde: v Obecní knihovnì v Koclíøovì
Kdy: v pátek 23. bøezna 2012 od 15:00 hodin
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50 LET SPOLEÈNÉHO ŽIVOTA
MANŽELÙ LUDMILY A KARLA
SMEJKALOVÝCH Z KOCLÍØOVA
,,Nejdùležitìjší je tolerance a zodpovìdnost, že èlovìk zodpovídá
za dìti, aby mìly domov, kam se mohou rádi vracet’’

Ludmila Smejkalová: narozena v Poøíèí u
Litomyšle 8.7.1944
Karel Smejkal: narozen 15.11.1938 v
Pøerovì
Jak jste se seznámili?
Karel se do Koclíøova vrátil po vojnì.
Znali jsme se z autobusu a pak hlavnì z
bruslení na rybníku.
Kdo koho si namlouval?
Karel, protože byl spíše tišší povahy,
svìøil vše papíru – oslovil mì dopisem,
kam vypsal i to, co by nikdy nahlas neøekl.
A to se mi líbilo.
Pozdìji už jsme bruslili ve dvou – døíve
byl rybník vìtší, tak jsme ho objíždìli
dokola a po nìjaké dobì se už drželi za
ruce. Chodili jsme spolu asi rok a dva
mìsíce.
Jak vzpomínáte na Váš svatební den?
Svatba byla v Polièce, protože døíve byl
zvyk rùzných návštìv v zamìstnání a my
jsme chtìli jen malou svatbu – nejdøíve
na úøadì a pak i v kostele, tak Polièka
byla pro nás nejlepším øešením.
Svatební den byl 17. února 1962. Tenkrát
byla vánice a velká zima, k obìdu jsme
mìli bramboraèku, protože bylo zrovna
období, kdy nebylo moc na výbìr. Masa
moc nebylo, tak na každého vyšel aspoò
kousek. Kdepak tøeba hovìzí vývar.
Vìtšinou ve svatební den se stane
nìco, co pak èlovìka provází ve
vzpomínkách celý život. Je tomu tak i
u Vás?
Karla bolely zuby, tak si užil hodnì
bolesti. A já jsem se zase brodila snìhem
jen v lodièkách, takže jsme si užili.
Protože svatba byla malá, jen v úzkém
kruhu, naopak, když se narodila první
dcera Hanka, rodièe zorganizovali
krásné køtiny. Vrátili jsme se domù v
pátek a v nedìli pøi pouti ve farním
kostele byly køtiny.
Mùžete nám øíci nìco i o dalších
dìtech?
Za 2 roky se narodila Irenka, pak jsme
mìli dcerušku, která nám za 3 dny po
narození zemøela. To byla pro nás velká
rána. Musela jsem v zamìstnání hodnì
pracovat. Za 2 roky se narodil Kája a za
další 2 roky Petra. To už mi pomáhala
hodnì Hanka, která se o nejmladší Petru
starala.
Když se narodila Petra, uvìdomila jsem
si, jak si váží èlovìk toho, že má zdravé
dìti. Kájovi totiž chybìl v hlavì nìjaký
spojovací èlánek, který odvádí z mozku
mozkomíšní mok. Hodnì se jeho léèba
komplikovala, vždy i lékaøství nebylo tak
pokroèilé. Absolvoval mnoho operací a
vyšetøení. Prožili jsme si takovou tìžkou
dobu, ale stále jsme žili v nadìji, že to
bude lepší. Kája byl vlastnì až do 8 let
stále v nemocnici nebo dìtské léèebnì,
kam jsme ze zaèátku za ním ani nemohli

Koclíøovský zpravodaj
jezdit. Hodnì mi v té dobì pomáhala
moje maminka. Dokonce mì jednou
pøišla navštívit právì ve chvíli, kdy jsem ji
nejvíc potøebovala. Od rodièù jsme
dostali náš domek, ale protože byl ve
špatném stavu, tak jsme mìli také hodnì
práce, než se podaøilo ho opravit. Je to
až neuvìøitelné, když si vzpomenu, co
všechno jsme byli schopní vydržet. Na
dovolené jsme byli akorát dvakrát. S
dìtmi to ani nebylo možné, jezdit a penìz
jsme také moc nemìli. Obèas jsme si
zajeli do kina na motorce nebo do Svitav
na nìjaký pìkný koncert. I dnes si s
Kájou ještì obèas zajedeme. Máme 4
dìti, 6 vnouèat a už i první pravnouèe.
Zažili jste nìkdy manželské krize?
Také jsme si prošli okamžiky, že bychom
radìji utekli, ale vždycky se podaøilo
tìžkosti vyøešit. Vìdìli jsme, že musíme
být spolu a navzájem se povzbuzovat.
Vlastnì jsme se ani moc nehádali – spíše
byla vždy tichá domácnost. Posilovalo
nás, že máme pøece 4 dìti. Vždycky jsme
byli rádi, když jsme tìžkosti pøekonali. „Já
jsem všechny problémy zahánìl prací,
která se mi stala i koníèkem“, vzpomíná
Karel, který èastokrát musel hodnì tvrdì
pracovat pro obživu velké rodiny a k
zabezpeèení bydlení. „A já jsem vždycky
tvrdila – a vlastnì na tom trvám i dodnes,
že není dobré zbyteènì vzdorovat. Dìti
vyžadují pozornost. Ty nám èastokrát
pomohly na problémy a rùzné tìžkosti
zapomenout“, øíká Ludmila a dodává „u
rodièù to bylo podobné. Moje maminka
øekla nejhorší slovo Franto a tatínek
Žofko – a tak to bylo i u nás.“
A jak jste se udobøovali? Manžel mi
pøinesl tøeba kytièku. Dárky jsme dávali
spíše dìtem.
Nejdùležitìjší je tolerance a
zodpovìdnost, že èlovìk zodpovídá za
dìti, aby mìly domov, kam se mohou rádi
vracet. A to nás tìší, že naše dìti nás
pravidelnì navštìvují, i když mají tøeba
hodnì práce. Náš vztah je pøátelský.
Když jsme šli spolu do dùchodu, øíkali
nám lidé, že to spolu za chvíli
nevydržíme. Ale naopak, tato doba je pro
nás moc fajn a hodnì vìcí dìláme
spoleènì. Øekla bych, že teï má i více
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èasu mi pomáhat doma v domácnosti.
Jen si sám neuvaøí. Jinak ale dìláme
všechno spolu. Naštìstí nemoci nás
zatím nesužují natolik, že bychom se o
sebe nemohli postarat. Ale když jsem
byla v nemocnici pøed nedávnem, dìti mi
hned hlásily, že manžel to velmi tìžce
nese, že nejsem doma.
A co koníèky?
Manžel chodil na šipky, kuželky, døíve si
kreslíval nebo hrával rekreaènì fotbal. Já
jsem s dìtmi ráda chodívala k rodièùm a
jsem vášnivou ètenáøkou. Ráda si pøeètu
pìknou knížku. Taky jsem ráda pletla a
svetry obdarovala své blízké. Když jsem
prožívala Kájovu nemoc, také jsem více
pøilnula k modlitbì a s dùvìrou jsem se
obracela k Pannì Marii a víra mi pomáhá
hodnì i dnes. (Pozn. autorky: Nedìle je
pro celou rodinu sváteèní den, který spolu
zahájí pøi mši svaté a odpoledne se
setkají všichni na besedì). „ Manžel pro
dìti by udìlal všechno. A naopak dìti se
èasto staví u nás doma, i když mají hodnì
práce, nikdy nezapomínají k nám pøijít“
pøipomíná hezký vztah Karla k rodinì
Ludmila.
(Pozn.autorky: I já sama vzpomínám na
krásná setkání u Boštíkù èastokrát s
harmonikou. Nìkolik takových jsem
zažila i já a bylo to vždy radostné i pouèné
zároveò).
Moc dìkuji za milé setkání s manžely
Smejkalovými i jejich vzpomínku na
zaèátky i cestu jejich spoleèného života.
Pøeji jim, aby i nadále zakoušeli pìkné
chvíle vzájemného obohacení – mezi
sebou navzájem i mezi svými blízkými. A
když jsem odcházela, uvidìla jsem
otevøenou branku do ulice. Byla to pro mì
symbolika otevøenosti èlovìka druhým
lidem. Napadlo mì, že právì v rodinì
Smejkalových jsem si ovìøila platnost
tvrzení, že „èlovìk nemùže sám sebe
plnì nalézt, leè v opravdovém darování
sebe samého.“
22. února 2012
Hanka Franèáková
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Zažádali jsme aktuálnì o dotace
Na základì zámìru úkolù z loòského
bøezna a pøedchozích dokumentù z roku
2009 a 2008 jsme v letošním roce zažádali
o dotace na pøipravené akce.
U
ministerstva pro místní rozvoj je podána
žádost na zainvestování dalších stavebních

Koclíøovský zpravodaj
míst u váhy a na výstavbu sedmi bytù v
è.p.243 (suška). Další žádosti byly podány
na úpravu chodníku pøed školou, opravu
soch P.Marie pod Høebèí a Ecce Homo na
dolním konci u Místní akèní skupiny. Další
žádost je podána na výsadbu kolem cesty
za Èajanem. Ve spolupráci s farností byla
také podána žádost na další etapu
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restaurování reliéfní výzdoby farního
areálu. V pøípravì je žádost o dotaci na
stavební úpravy è.p.153, kde by mìly být
u p r a v e n y p o d n i k a t e l s k é p r o s t o r y.
Pracujeme také na úpravì projektu
kompostárny, abychom mohli uspìt pøi další
žádosti.
Jaromír Lenoch

Podnikatelský objekt è.p.153
V této usedlosti byla vybudována stolaøská
dílna kolem roku 1930. V posledních 60
letech je usedlost využívána a urèena i
územnì plánovací dokumentací pro
podnikatelské úèely. V souèasnosti se nabízí
možnost žádat o dotace i na tyto úèely, a
protože budova vyžaduje k dalšímu
používání rozsáhlejší úpravy a rekonstrukce.
Zahájili jsme práce na investièním zámìru,
kde by studií mìla být vyøešena úprava a
další využití jednotlivých prostor. Poèítáno je
se souèasnou formou využití, tedy pøevážnì
drobná výroba a opravy. Využití by mìlo být v
obou patrech i podkroví. Souèasný investièní
zámìr je zatím koncipován na etapy a první
by se mìla týkat komplexního øešení statiky,
havarijní støechy a prostor v pøízemí budovy.
Jaromír Lenoch

V letošním roce se chystá
Na posledním zastupitelstvu jsme se
zabývali plnìním zámìru úkolù, které
jsme si vytyèili v bøeznu loòského roku.
Souhrnnou zprávu máte na jiném místì
tohoto zpravodaje a to vèetnì
aktualizace a doplnìní akcí jak k
realizaci, tak k pøípravì. Zastupitelstvo je
drtivou vìtšinou jednotné v pøípravách
akcí, které povedou k naplnìní
vytèených úkolù v maximální míøe a
proto je v této fázi maximální pestrost ve
vìcech, které jsou pøipravovány. Již jsme
se zmiòoval o potøebì pøipravenosti. A
protože nejsme pochopitelnì schopni
ufinancovat vše v jediném roce ba
dokonce v jediném volebním období,
vybíráme vždy nejdopracovanéjší
segmenty a souèasnì ty, na nìž je možné

získat finanèní prostøedky. Jestliže máme
pestrou škálu projektù z rùzných odvìtví,
které souèasnì dávají smysl a nejsou jen
pro vytažení penìz z dotaèních titulù,
máme neustále s èím žádat a co
realizovat. A myslíme tak na budoucnost
této obce, aby zastupitelé, kteøí pøíjdou za
3 roky po nás mohli plynule navázat a
neèekat, až si nìco pøipraví a pøípadné
výsledky svého poèínání mít v lepším
pøípadì na konci funkèního období. Na
stránkách zpravodaje Vám již tradiènì
pøedstavujeme vìci, které v obci
chystáme a v letošním roce by mìla opìt
být realizována nìkterá èást z tìchto
zámìrù.
Mezi nimi kromì dokonèení akcí,
zapoèatých loni jako je interiér Kulturního
domu a høbitov to budou akce, na nìž
jsme zažádali a obdrželi pøislíbenou

dotaci. Je to výsadba zelenì v centru
obce, restaurování sochy Nejsv.Trojice u
zastávky a úprava autobusové zastávky.
Velkou akcí bude zateplení školy s
výmìnou oken a dveøí a také zdroje
vytápìní na ekologické a automatické.
Provedeny budou také z dotací pøípojky
pro provozní objekt na høištì u kostela. Ze
strany farnosti bude zahájena další etapa
restaurování reliéfních desek na starém
høbitovì a realizován by mìl být projekt,
pøipravený pøed 5 lety na výsadbu podél
cesty za Èajanem. Akcím ještì musí
pøedcházet spousta papírování,
výbìrových a poptávkových øízení, která
sice nejsou vidìt, ale na nichž úspìšné
získání dotace závisí.
Jaromír Lenoch
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Co jsme dìlali v lednu
SOUTÌŽ V RECITACI
Dne 30. ledna probìhla na naší škole soutìž v
recitaci. Téma básnièek všech soutìžících
bylo jasné – zima a vše, co je s ní spojené.
Soutìžili jsme ve dvou kategoriích : prvòáèci a
2.,3.,4. roèník spoleènì.
Vítìzové zarecitovali své básnì znovu na
slavnostním setkání v knihovnì, kde se k nám
pøipojila i mateøská škola.
Pøedáním diplomù a drobných cen byla tato
zdaøilá akce ukonèena.

ZÁPIS

V mìsíci lednu se dìti z mateøské školy
zapojily do recitaèní soutìže.
Nejlepší recitátoøi:
1.místo Roman Pražák
2.místo Monika Martinù
3.místo Patrik Bartoò
pøednesli nauèené básnièky spolu s dìtmi ze
ZŠ v místní knihovnì, kde byli ocenìni a
odmìnìni drobnými dáreèky. Po vyhlášení
vítìzù školáci navštívili mateøskou školu,kde si
spoleènì pohráli a zavzpomínali.
Také dìti z mateøské školy velice rády

navštìvují ZŠ. Pøedškoláci se pravidelnì
zúèastòují výuky rùzných pøedmìtù a tak se
seznamují s prostøedím a vyuèujícími ZŠ.Velmi
èasto využíváme i s mladšími dìtmi školní
tìlocviènu. U dìtí tak dochází k rozvoji tolik
potøebné fyzické zdatnosti.V pøípadì
pøíznivého poèasí si dìti užívaly zimních
radovánek. Bobovaly a sáòkovaly na kopci
vedle kostela,stavìly snìhuláky a došlo také
na poøádnou koulovaèku. V mrazivém poèasí
jsme ale uvítali pøíjemné teplo v mateøské
škole, kde si dìti hrály, kreslily,vystøihovaly
obrázky, ale také jsme si vesele zazpívali a
zatancovali. Podívejte se na nás do
fotogalerie.
Dana Šplouchalová, uèitelka MŠ

I když je letos zima obzvláš mrazivá a krutá, v
naší škole to 2. února jakoby zavonìlo jarem.
K zápisu pøišli totiž budoucí prvòáèci - nìkteøí
odvážní, nìkteøí ostražití, aby se snad tatínek
nebo maminka nìkam neztratili. Vesmìs však
pøipomínající malá zvìdavá kuøátka, toužící
se zase nìco nového dozvìdìt, nauèit.
Naši školu už vìtšina z nich dobøe zná,
protože projekt spolupráce s MŠ „Hrajeme si
na školu“ úspìšnì uplatòujeme již nìkolik let.
Dìti 1x mìsíènì navštìvují
naši školu a úèastní se vyuèování se svými
staršími spolužáky. Takže všichni vìdí „ do
èeho jdou“. Letos jsme zapsali 5 nových
prvòáèkù a rádi je na podzim pøivítáme jako
své nové žáky.

ZIMNÍ HRY
Dostatek snìhu v únoru nám umožnil
uspoøádat zimní hry pro dìti. V nìkolika
disciplínách soutìžilo 12 dìtí pod dohledem
svých rodièù a prarodièù. Závodníci si zabìhali
v eskymácké ulièce, hodili na cíl snìhovou koulí
a sjeli kopec na pøipravené dráze. Vítìzové
Matìj Drápela, Jakub Vymazal a Martin Paclík
v chlapecké kategorii a Vendula Slavíková,
Zuzka Šastná a Veronika Petrášová v dívèí
kategorii byli odmìnìni drobnými cenami.
Na závìr si všichni úèastníci na kopci užili
koulování.

DOBROÈINNÁ SBÍRKA
V mìsíci lednu 2012 se obì
školy již po nìkolikáté
zapojily do celostátního
projektu „Hrajeme si se
Sidusem“, který je
celostátním charitativním
projektem. V nabídce sbírky byly bublifuky,
propisky, magnety s logem Sidus, joja , které
se prodávaly po 35 Kè za kus. Vybraná èástka
1.225 Kè byla odeslána na sbírkový úèet
Fondu Sidus.
Dìkuji všem rodièùm za podporu a kladný
prùbìh veøejné sbírky, která je urèena ve
prospìch nemocných dìtí v motolské a
olomoucké nemocnici, uèitelkám ZŠ a MŠ za
organizaci této dobroèinné sbírky. Jsem ráda,
že i v této nelehké dobì se najdou lidé, kteøí
nemyslí jenom na sebe, ale pomohou i
potøebným. Ještì jednou díky všem.
Vlasta Stöhrová, øeditelka ZŠ a MŠ
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Zpráva o èinnosti SHD
Koclíøov za rok 2011
na valné hromadì, konané 28.1.2012
Vážené sestry a bratøi, vážení hosté!
Na dnešním setkání se spoleènì ohlédneme za uplynulým rokem
a pøipomeneme si struènì práci našeho sboru.
Zaèali jsme v únoru tradièním „Hasièským plesem“. Hrála kapela
Betty, ples byl zdaøilý a pøekvapením pro hosty byla malá a velká
tombola, o kterou byl naèekaný zájem. V pøedprodeji Irenka s
Luckou prodaly 166 lístkù. Podìkování patøí èlenùm, co tombolu
pøipravili, a také všem sponzorùm.
Koncem února jsme prožili krásný den VII. výšlapem po stopách
Yettiho. Nechali jsme se provázet skøítkem Hugem po
Høebeèských stezkách až pod rozhlednu Strážný vrch. Zde naši
èlenové pøipravili pro všechny úèastníky zajímavé sportovní
soutìže. Nechybìlo milé obèerstvení s vùní buøtíkù a výborných
koblížkù od Irenky, za které dostává palec nahoru. Pøi západu
sluníèka jsme se mírnì unaveni pobytem na èerstvém vzduchu
vraceli zpìt na základnu. Zde jsme akci vyhodnotili, odmìnili
nejlepší sportovní výkony a vyhlásili nejlepší družstvo pod
vedením Zlatky.
Bøezen zaèal ne pøíliš zdravou, zato však pøíjemnou zabijaèkou.
Fanouš, Máca a sestry pøipravili tolik dobrot, že se do teï pereme
s nadváhou. Termín další porážky se ještì upøesní.
Nevyèerpatelné zásoby železa v obci nám v dubnu vylepšily stav
naší pokladny.
Za pøispìní patøí podìkování Ladinovi, za svoz Fandovi a za
odvoz a prodej
p. L. Prchalovi.
Stateènì jsme se bránili pozvání na zabijaèku do Bøezové. Pøesto
dva naši èlenové nevydrželi a výslužku nám dovezli. Výsledek....!
Naši èlenové provádìli zalévání dosazovaných stromù v
obecních alejích.
Probìhla pøíprava èarodìjnic, ty však byly pro nepøízeò poèasí
pøeloženy.
7.kvìtna jsme si u památníku padlých pøipomnìli již 66 let od pádu
fašismu.
V èervnu jsme se podíleli na pøípravì a prùbìhu Dìtského dne.
Zajímavou akcí byla „Fotbal party“. I pøes nepøízeò poèasí bylo
vidìt sportovní nasazení. Zlatým høebenem fotbalového
odpoledne bylo utkání hasièù s ženami.
Naše družstvo se ve Vendolí zúèastnilo soutìže v požárním
sportu. Umístili se na pátém místì, v jednotlivcích Kuba Králù
obsadil 3. místo.
Pøi zahájení prázdnin jsme zapálili oheò a zajistili stánek s
obèerstvením. Grilováním masa výraznì klesla poptávka po
buøtech.
Kuchaøské schopnosti si Irenka se svými pomocníky potvrdila pøi
soutìži ve vaøení gulášù v Rozstání. Za povedený Mexický guláš
získala 1. místo.
Naši hasièi se podíleli na Dìtském dni ve Svitavách – Lánech.
Na pouové zábavì jsme zajistili požární hlídku a v nedìli dvì
stanovištì s obèerstvením.
Pøíjemný den prožilo pøi 6. roèníku cyklovýletu 25 úèastníkù. Trasa
vybraná panem Sedlákem vedla pøes Dìtøichov, Opatov,
Opatovec, Gajer, Ostrý Kámen, Vendolí – Rosnièka. Zde jsme
mìli pøestávku na obèerstvení a poté pokraèovali domù. Trasa
mìla asi 50 km a sbìrného vozu s osádkou Martin a Fanouš témìø
nikdo nevyužil.
U piveèka jsme akci vyhodnotili jako velmi zdaøilou. |
Naši èlenové se podíleli na zajištìní XII. roèníku podzimního
pochodu, „Koclíøovský kotlík“.
Bratøi M. Beneš, Z. Bršlica a Vl. Pražák odstranili z rybníka
rozlomenou letilou vrbu. V Dìtøichovì jsme se zúèastnili dálkové
dopravy vody.
Nìkolik èlenù bylo na školení o zdravovìdì na Družbì.
Výbor se pravidelnì scházel každý mìsíc, 4x jsme byli na schùzi
okrsku. Náš sbor nemusel zasahovat u žádné události ani u
požáru. Za odvedenou práci dìkuji všem èlenùm a za dobrou
spolupráci OÚ, manželùm Prachalovým a ostatním, kteøí nám
pomáhají. Závìrem dnešní zprávy mi dovolte, abych Vám všem i
Vašim rodinám jménem výboru SDH i jménem svým popøál do
nového roku 2012 pevné zdraví, mnoho štìstí, osobních úspìchù
a spokojenosti.
Jaroslav Štefka
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Bilancování plnìní
zámìru inv. akcí
17.bøezna 2011 byl schválen zámìr
investièních akcí pro roky 2011-2014

I. investièní akce v roce 2011
1) Celková oprava støechy è.p.128
?
V roce 2011 probìhlo výbìrové øízení
?
V souèasnosti je stavba v plném proudu
2) Na è.p.54 (stará pošta) instalace jímky
bez pøepadu.
?
Byl zajištìn souhlas stavebního úøadu
O Realizace byla z finanèních dùvodù
odložena
3) Øešení statické poruchy západního
prùèelí è.p.153 (stolárna)
?
Bylo provedeno vyklizení a pøivezen
materiál pro zajištìní zdi.
?
Zadáno je zpracování investièního
zámìru a žádosti o dotaci
O Provizorní podepøení zdi je pøipraveno,
ale ještì nebylo realizováno
4) Oprava krytiny støechy seníku v
Lamaèce. Souèasnì budou øešeny
stávající pøípojky elektro a vody.
Spoleènost SEKO s.r.o. zažádala
o pøípust pro 30kW FVE
?
Pøípojky elektro a vody byly realizovány
O Oprava støechy nebyla realizována, je
hledán zpùsob na získání dotace v
souvislosti s budoucím využitím budovy
5) Svépomocnì pokraèovat na dvou
rozestavìných bytech v è.p.243
(býv.suška-Èermákovo).
?
S hotovou projektovou dokumentací
bylo získáno stavební povolení
?
Bylo zažádáno o dotaci u MMR na podporované vstupní a peèovatelské byty
O V úpravách bytù svépomocí nebylo
pokraèováno z dùvodu absence
kvalifikované pracovní síly a
vytíženosti na akcích Høbitov a KD

II. investièní akce v roce 2011
(2012)
realizace v pøípadì obdržení dotací
1) Rekonstrukce sálu Kulturního domu a
sociálního zázemí.
?
V roce 2011 probìhlo výbìrové øízení
?
V souèasnosti je stavba v plném proudu
2) Úpravy høbitova oprava zdi, úprava
cest, osvìtlení a èást kamerového
systému, márnice a provedena nová
výsadba zelenì.
?
V roce 2011 probìhlo výbìrové øízení
?
V souèasnosti je stavba v plném proudu
3) Úprava prostranství v okolí kaple
sv.Josefa na Høebèi.
?
V roce 2011 probìhlo výbìrové øízení
ze strany Mikroregionu
?
V souèasnosti je stavba pøed
dokonèením
4) Oprava støechy v rámci rekonstrukce
školy.
?
V roce 2011 probìhlo výbìrové øízení
?
V souèasnosti je stavba dokonèena
5) Zateplení budovy a výmìna zdroje
vytápìní ve škole.
?
Podána nová žádost o dotaci, v níž
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jsme byli úspìšní

?
V souèasnosti je pøipravováno
výbìrové øízení

Bøezen 2012

?
Byla zpracována studie cyklostezky,
zaøazené do priorit mikroregionu

?
Byl katastrálnì oddìlen pozemek pro
budoucí cyklostezku

III. investièní akce v roce
2011 - 14
(pøi obdržení dotací)
A. Zvyšování poètu obyvatel obce a tím
pøíjmù do rozpoètu.
1) Zajištìní podpory výstavby bytù. Tímto
krokem zajistíme pøíliv mladých lidí,
kteøí v obci zapustí koøeny a zajistí
fungování školky, školy a dalších
služeb.
- k zajištìní výstavby bytù a
dalších podnikatelských aktivit v obci
využívat i jiných zdrojù než z rozpoètu
obce (bytové družstvo, soukromé
investory atd)
Konkrétnì zajišovat podklady a následnì
realizaci pro è.p.143 (Prokešovo),
dostavba è.p.89 (Zajícovo-východní
èást), è.p.99 (pravoslavná kaple),
è.p.197 (Køivánkovi, Bulvovi)
?
Získáno stavební povolení na 6 bytù v
è.p.243
?
Zadáno zpracování projektové
dokumentace na è.p.143
?
Zveøejnìn plán na družstevní výstavbu
è..p.89b
?
Zjišovací øízení na pøestavbu è.p.197
pro peèovatelské byty (pomocí
soukromého investora - SEKO èi jiná
obecní spoleènost)
?
Zveøejnìn plán na spoleènou
øadovou výstavbu s obcí
Dále chceme usilovat o další výkup
nemovitostí, které jsou vhodné pro tyto
úèely.
?
Byl zakoupen v dražbì dùm è.p.198
?
Byl zakoupen v dražbì dvoujdùm
è.p.215-216
2) Zainvestování parcel pro výstavbu
rodinných domù, aby se pro pøípadné
stavebníky zlepšila a zatraktivnila
možnost výstavby nového bydlení.
?
Byl zpracován pøehledný fotoseznam
parcel, který je aktualizován
?
Byly vytipovány další možné
skupiny parcel s možností prodeje
?
Byly zpracovány geometrické plány
pro 3 a 4 parcely
?
Byly zadány poptávky na projektovou
dokumentaci pro zainvestování 7
parcel
?
Bylo zažádáno o dotaci na
zainvestování 4 parcel
3) Zlepšení kvality životního prostøedí.
Jedná se pøedevším o zajištìní
kvalitnìjší likvidace odpadù a služeb v
této oblasti. Nejvýznamnìjším krokem
by mìla být pøedevším výstavba
kanalizace a ÈOV a oprava vodovodu.
Na to navazující oprava zadní cesty.
Pøes mikroregion chceme prosazovat
výstavbu cyklostezky spoleènì s
mìstem Svitavy.
?
Pøipravována je žádost o dotaci na
kanalizaci a ÈOV
?
Zpracován projekt a podána žádost o
dotaci na kompostárnu

?
Byla zadána poptávka na pasport
místních komunikací

?
Byla doplnìna sbìrná místa na tøídìný
odpad o veškerý sortiment

?
Byl zahájen sbìr plastù pøímo od
domácností každý týden
O Ze strany SFŽP byla zamítnuta podpora
výstavby kanalizace na Høebèi pro n
nefektivnost
O Neuspìli jsme s žádostí o kompostárnu
B: Zvyšování vlastních pøíjmù
1) Prosazovat projekty k dosažení vlastních
pøíjmù z pronájmu a užívání majetku.
Zhodnocovat maximálnì využívání
veškerého majetku a to pøedevším v
areálu Lamaèky. Konkrétnì pracovat
na maximálnì efektivním využití tohoto
areálu pro služby obce, jako je
kompostárna, pøípadnì energetické
využití areálu. Souèasnì podporovat
aktivity místních podnikatelù, s novým
sídlem tomto areálu.
?
Bylo rozhodnuto o prodeji èásti areálu
pro zemìdìlskou výrobu
?
Byl zpracován projekt na kompostárnu
a zažádáno o dotaci
O Neuspìli jsme s žádostí o dotaci na
kompostárnu
?
Bylo zažádáno o pøipojení pro FVE na
SEKO
?
Je pøipravován zámìr Obèanského
sdružení na jezdecký areál
2) Zvyšovat možnosti aktivní turistiky a
možností sezonního ubytování a
trávení volného èasu. V tomto ohledu
jsou i velmi výhodná ubytování
zamìstnancù rùzných firem. Konkrétnì
se jedná o podporu výstavby ubytovny
na Høebèi s obèerstvením a ubytovny v
centru.
?
Bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace na ubytovnu Høebeè
O Není zatím pokraèováno v zámìru
ubytovny è.p.130, èekáno na vyjasnìní
sousedních pozemkù
3) Úprava podnikatelských objektù a
zefektivnìní jejich provozu a využití.
Jedná se jak o areály Lamaèky a na
Høebèi, tak o provoz a pøevážnou èást
objektu stolárny.
?
Byl zadán investièní zámìr na è.p.153
?
Je provádìna úprava areálu na Høebèi
O Není zatím zpracován a schválen
definitivní zámìr na další plochy v
areálu Lamaèky
4) Pokraèovat v zalesòování zemìdìlské
pùdy v souladu s ÚPO jako zdroj
budoucích pøíjmù a pro tento úèel
získávat pozemky.
?
Je pøipraveno na zalesnìní 1,5 ha
5) Nákup pozemkù od fyzických osob v k.ú.
obce a tak zajišovat rozvoj obce.
?
Bylo smìnìno pro zalesnìní a jiné
potøeby 6 ha
?
Byl v dražbì zakoupen pozemek u
è.p.96 pro plánovanou výstavbu
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C: Zlepšení vzhledu obce, trávení volného
èasu
1) Ve spolupráci s obèany zlepšovat
vybavenost a kvalitu sportoviš v obci.
zahájit práce na postupné realizaci
sportovnì rekreaèního areálu u kostela.
?
Pøed dokonèením je úprava dolního
høištì
?
Pøed dokonèením návrh na
uspoøádání høištì u kostela
?
Sami obèané si peèují o høištì na
horním konci
?
Bylo opraveno vybavení høištì
Sluníèko
?
Bylo zažádáno o dotaci na pøípojky
pro høištì u kostela
2) Pokraèovat v péèi o zeleò v obci i mimo ní
a jejím doplòování. Zapojit výsadbu
nových stromù do struktury obce,
realizovat výsadby alejí podél
komunikací. Zajišovat úpravu zelenì v
obci s ohledem na obytnou funkci.
?
Bylo vysazeno pøes 500 stromù podél
místních komunikací
?
Byla získána dotace na výsadbu
zelenì ve støedu obce
?
Byla provedena údržba a ošetøení
døevin kolem místních komunikací
?
Byla provedena úprava nevhodných
konstrukcí cestièek v parèíku u
rybníka
?
Je provádìna úprava návsi na Høebèi
vè.výsadby
?
Byla zadána aktualizace PD výsadby
podél komunikace za Èajanem
3) Zachovávat a obnovovat drobnou
architekturu obce, každoroènì obnovit
alespoò jednu drobnou památku.
?
Byl zrestaurován køíž u KD
?
Byl zrestaurován køíž na høbitovì
?
Byl zrestaurován køíž na Høebèi
?
Byl upraven høbitov a zeï s výklenky
vè.dvou malovaných výklenkù
poutního areálu (ve spolupráci
farnost-obec)
?
Byla obdržena dotace na sloup
Nejsv.Trojice v centru obce
?
Byla obdržena dotace na další etapu
restaurování reliéfù na høbitovì (ve
spolupráci farnost-obec)
?
Je zažádáno o dotaci na sochy Ecce
Homo a P.Marie pøi vjezdech do obce
4) Dbát na charakter obce a tradièní formu
architektury, její zástavby a vzhledu.
Obnovovat charakter jednotlivých
budov a novostaveb.
?
Projekt na è.p.243 respektuje charakter
místní zástavby
?
Projekt na è.p.143 respektuje
charakter místní zástavby
?
Úpravy školy respektují charakter
místní zástavby vèetnì barevnosti
pùvodní bøidlicové krytiny
?
Oprava støechy è.p.128 respektuje
barevnost pùvodní bøidlicové krytiny
?
Je dbáno na charakter zámìrù
výstavby nových RD v souladu s
UPO
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?
Je zažádáno o dotaci na úpravu
vzhledu è.p.130
5) Dotváøet a doplòovat krajinu vhodnými
zásahy a zlepšeními. Napøíklad rybník
pod Høebèí, nové cesty a obnova tìch
starých, napø.na Høebeè.
?
Byla zpracována studie na rybník pod
Høebèí
?
Je zpracováván plán spoleèných
zaøízení pro Komplexní pozemkové
úpravy
6) Zlepšovat vybavení obce o lavièky,
odpadkové koše, úprava zastávek
autobusu
?
Byly provedeny kruhové lavièky u školy
a v parèíku
?
Ve støedu obce, u autobusových
zastávek a na frekventovaných
místech byly umístìny odpadkové
koše
?
Byla získána dotace na úpravu
zastávky u školy
D: Strategický rozvoj
1) Dopracování zmìny è.2 ÚPO
?
Jsou zajištìny podklady
O Nebyla schválena definitivní verze a
provedena oficiální žádost u
povìøeného úøadu
2) Digitalizace ÚPO
O bude provedena až po schválení zmìny
ÚPO è-2
3) Dopracování strategické èásti Programu
obnovy vesnice
?
Je zpracován koncept
O Není zadáno zpracování
4) Zpracování koncepce agroturistiky
O Není dokonèeno
?
Nový subjekt OS Stáj Milana Beneše
5) Intenzivnì spolupracovat pøi pøípravì
KPÚ.
?
Zahájeny práce na pøípravì ze strany
Pozemkového úøadu

Aktualizace únor 2012
Realizace v roce 2012 s dotacemi:
1) Úprava støedu obce (5.2012)
2) Zateplení školy (8.2012)
3) Pøípojky sítí pro Areál zdraví (6.2012)
Realizace v roce 2012 bez dotací
1) Úprava è.p.215-216 pro 3 byty
(12.2012)
2) Oprava støechy seníku a FVE 30kW
(Seko s.r.o.) (8.2012)
3) Zázemí pro Areál zdraví (5.2012)
4) Zpevnìní komunikace za váhou
Dokonèení akcí v roce 2012:
1) KD (5.2012)
2) Høbitov (5.2012)
3) Náves Høebeè (8.2012)
Zajistit podklady k žádostem o dotace:
Zbudování kompostárny s
techn.vybavením
Stavební úpravy int.školy a
vestavbu do podkroví
Stavební úpravy ubytovny H
Høebeè
Stavební úpravy è.p.143 na byty
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Stavební úpravy è.p.197 na p
peèovatelské byty
Stavební úpravy è.p.99 na byty
Vestavba bytu do podkroví è.p.54
Stavební úpravy è.p.130 pro
ubytovnu
Stavební úpravy è.p.198
Stavební úpravy zbývající èásti
è.p.243
Oprava kaplièky
Zalesnìní zemìdìlských p
pozemkù
Úprava pramene Tøebovky

Realizace 2013 - 14 s dotacemi:
1) Stavební úpravy è.p.243 pro 7 bytù
2) Stavební úpravy è.p.153 pro
podnikání
3) Zainvestování 5 stavebních míst
4) Zahájení kanalizace
5) Stavební úpravy è.p.130
6) Restaurování soch pøi vjezdu do obce
7) Úprava chodníkù ve støedu obce
8) Výsadba liniové zelenì za Èajanem
Vzato na vìdomí a odsouhlaseno
zastupitelstvem 14.2.2012

Chyba se stát mùže,
nesmí to stát peníze
Pøi schvalování výsledkù výbìrových øízení,
prvních v období mého starostování v srpnu
loòského roku, se nám podaøilo udìlat chybièku,
na níž jsme byli upozornìni všímavým
zastupitelem po pùl roce. Vše jsme napravili na
posledním zastupitelstvu.
O co šlo. Byla vypsána 4 poptávková øízení a tìch
se zúèastnilo celkem 8 firem. Pøi zadání byla jako
jediné kritérium pro výbìr stanovena cena.
Poptávkové øízení, kterým jsme pøedevším
maximálnì nízkou cenu chtìli docílit, vyhrála
firma, která doposud v Koclíøovì nepracovala.
Firma Miroslav Dirr Stavospol. S touto skuteèností
jste již byli seznámeni, stejnì tak, že práce na
akcích již zaèaly pøípadnì skonèily. Mou chybou
se stalo, že pøi pøípravì byly pro usnesení
zastupitelstva pøepsány zjednodušené názvy
firem a mezi nimi i vítìze, který byl uveden jako
Stavospol s.r.o. Tím se stalo, že zastupitelstvo tak
oficiálnì schválilo firmu, která existuje, ale
poptávek se vùbec neúèastnila. Dál pak probíhalo
vše opìt v poøádku, ovšem v nesouladu s
usnesením zastupitelstva. Smlouva i fakturace
probíhá na vítìze, nicménì usnesení oficiálnì
znìlo špatnì. By tedy zastupitelstvo vìdìlo,
komu budou práce zadány, byl uveden v usnesení
pøekroucený název. Dotazem na SZIF jsme byli
ujištìni, že se jedná o naši vnitøní záležitost a pro
poskytovatele dotace je stìžejní, že vše ostatní
probìhlo dle pravidel.
V tuto chvíli zbývá opìt jen dohled nad tím, aby
všechny práce probíhaly v poøádku a výsledky
byly pøesvìdèivé technicky i esteticky.
Máme vyní úspìšnì ukonèenou støechu základní
školy a dokonèuje se poèasím pozastavená
støecha è.p.128. Na školu již máme také úspìšnì
vyúètovanou dotaci. Na všech stavbách se
pochopitelnì vyskytují rùzné pøekážky, s nimiž se
u rekonstrukcí musí vždy poèítat, všechny akce se
týkají budov v centru obce, jsou proto velmi
sledované, ale staèí mít trpìlivost a vìøím, že vše
probìhne v naplánovaných parametrech a to
vèetnì finanèních. Na konci musí být hotovo a
vyfakturováno.
Pro pøíštì, bude u každého usnesení tohoto druhu
pøidáni IÈ, aby se tak zabránilo možné zámìnì.
Potíže a porodní bolesti, pøi nichž jednotlivé vìci
se klubou na svìt, budou zapomenuty a všichni
budeme mít zase kousek vesnièky lepší a hezèí.
Jaromír Lenoch

Koclíøovský zpravodaj
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Usnesení rady
obce
è. 1 /2012 – 3/2012
1) Usnesení 1/2012:
125 – nájemní smlouvy jsou pøipraveny a
návrhy zveøejnìny, dìlení bylo zadáno
127 – jednotlivé body splnìny èi pøesunuty na
zastupitelstvo
2) Usnesení 2/2012:
I. Rada obce schvaluje pronájem p.è. 4677 o
celkové výmìøe 722m2 TTP __ s nájmem od
1.1.2012 1.500,- /ha /rok a s úhradou roku
2011 v cenì 43,-.
II. Rada obce bere na vìdomí ukonèení nájmu
plechového skladu a pozemku o výmìøe 100m2
__ k 1.2.2012.
III. Rada obce schvaluje zveøejnìní zámìru
pronájmu plechového skladu a 100m2
zpevnìné plochy v oploceném areálu na
Høebèi,
IV. Rada obce neschvaluje pronájem p.è.319/1
a st.32 pro výbìh a výcvik koní z dùvodu
plánovaného zámìru areálu zdraví a
provedených povrchových úprav pozemkù.
V. Rada obce schvaluje zámìr prodeje
p.è.127, 1151 a 1152/1 jako stavební parcely
pro výstavbu RD. Vyjasnit pøístupnost koryta
pro Povodí Labe po p.è.1151.
VI. Rada obce bere na vìdomí zjištìnou cenu
za ocelokolnu a povìøuje starostu jednáním o
její koupi s vlastníkem.
VII. Rada obce povìøuje starostu oslovením
jednotlivých zastupitelù a pøedsedù komisí a
výborù pro zajištìní podnìtù pro pøípravu
podkladù Komplexních pozemkových úprav a
následnou pracovní schùzkou zastupitelù k této
problematice, s osvìtlením problematiky,
spoleèných zaøízení èehož se KPÚ mohou
týkat. Termín do 18.1.2012.
3) Usnesení 3/2012:
I. Rada obce ukládá zaøadit vybudování
zpevnìné komunikace pøed èp.159 a 160 do
priorit pøi pøípravì obnovy komunikací po
výstavbì kanalizace, souèasnì a povìøuje
místostarostu zajištìním poptávky na cenu
provedení cesty bez asfaltového povrchu a
odpovìdìt na žádost v tomto smyslu.
II. Rada obce ukládá starostovi zajištìní úklidu
a pøemístìní skladu plastù do areálu Lamaèky a
informovat o tomto øešení žadatelku. Termín
úklid do následujícího odvozu firmou Liko,
pøemístìní do 30.5.2012.
III. Rada obce ukládá písemnì požádat __ o
setkání v radì obce k problematice støediska u
váhy a dalšího postupu v roce 2012.
IV. Rada obce schvaluje zpracování žádostí o
dotace
1) u MAS Svitava na
a) Fische 6: Restaurování soch pøi vjezdech
do obce - P.Marie a Ecce Homo (80% z
300.000,-)
b) Fische 5: Kompostárna vè.techniky (80% z
1.250.000,-)
alt. Úprava è.p.130 (80% z 300.000,-)
c) Fische 4: Chodník pøed školou (80% z
300.000,-)
termín do 11.2.2012
2) u MMR
a) na vstupní byty v è.p.243 (550.000,- na
byt)
b) na technickou infrastrukturu (50.000,- na
parcelu)
Termín do 17.2.2012
3) Rada obce ukládá starostovi zajistit PD na
pøípojky a pøístupové komunikace k novì
vymìøený parcelám pod Veselými a za
Norocelovými.
3) Usnesení 4/2012:
a) Rada obce schvaluje finanèní pøíspìvek Salvii
Svitavy na rok 2012 ve výši 1500,-.
b) Rada obce schvaluje Domácí a Provozní

øád v DPS.
c) Rada obce bere na vìdomí stížnost na
sousedské chování v DPS a povìøuje OÚ
vyøešením problému.
d) Rada obce bere na vìdomí sdìlení starosty
o vánoèním volnu v namátkovì vybraných
obcích ÈR v týdnu od 26.12. do 30.12.2011
(Mìsteèko Jevišovice – 1132ob., Rudoltice
1722 ob., Dolní Újezd 1993 ob., Huzová 622
ob., Mìsteèko Svojanov 404 ob., Køetín 493
ob.)
e) Rada obce povìøuje starostu písemným
zjištìním, dle zadání zastupitelstva obce, jakou
formu ubytování poskytuje Fatimský apoštolát
ve svých ubytovacích zaøízeních a jakou formu
a náplò pobytu tu návštìvníci využívají.
f) Rada obce bere na vìdomí výsledek dílèího
pøezkumu bez závad a plánovaný pøezkum
16.2.2012 s nutností pøípravy závìreèného
úètu.
g) Rada obce bere na vìdomí havarijní stav
kotle ÚT na è.p.142 a souhlasí s koupí
použitého kotle do 8tis.Kè. Odpovídá
Místostarosta
h) Rada bere na vìdomí úpravy v pojistných
smlouvách na majetek obce pro rok 2012.
Zprávu podá místostarosta na pøíští radì.
1) Usnesení 5/2012:
Rada obce bere na vìdomí plnìní usnesení z
minulého jednání:
2 – zámìry jsou zveøejnìny, pøístupnost koryta
trvá, zastupitelé byli osloveni
3 – poptávka na zpevnìní místní komunikace je
zadaná, žadatelka byla informována, __ je
pozván na dnešní radu, žádosti o dotace jsou
zpracovávány, poptávka na PD je zveøejnìna
do 31.1.2012.
4- pøíspìvek Salvii odeslán, stížnost z DPS
vyøízena, dopis __ odeslán, vyøídí jej po návratu
z cesty, kotel pro è.p.143 zajištìn, zpráva o
pojistném dnes na programu
2) Usnesení 6/2012:
I. Rada obce schvaluje prodloužení pronájmu na
byt v DPS __ o 12 mìsícù.
II. Rada obce schvaluje prodloužení pronájmu
na byt v è.p.134 ___ o 6 mìsícù s navýšením
nájemného o 1,-/m2.
III. Rada obce schvaluje prodloužení pronájmu
na byt v è.p.197 ___ o 12 mìsícù.
IV. Rada obce bere na vìdomí ukonèení
pronájmu zpevnìné plochy __ k 31.12.2011 a
vyklizení prostor k tomuto datu.
V. Rada obce nesouhlasí s prodejem silnièního
pøíkopu p.è.592/4 a doporuèuje budoucímu
stavebníkovi uzavøení vìcného bøemene na
pøíjezd ke své nemovitosti.
VI. Rada obce bere na vìdomí konkrétní
nabídku na smìnu zemìdìlských pozemkù za
stavební a doporuèuje vyèkat na øešení v rámci
KPÚ.
3) Usnesení 7/2012:
I. Rada obce bere na vìdomí informace ___ o
postupu prací v souvislosti se støediskem u
váhy a I.etapì agroturistiky pøedpokládané v
letošním roce.
II. Rada obce žádá ___ o seznámení veøejnosti
se svými zámìry prostøednictvím Koclíøovského
zpravodaje.
III. Rada obce bere na vìdomí písemnou
stížnost na ustájení zvíøat ve velké stáji v
rozporu se smlouvou a povìøuje starostu
odpovìdìt stìžovateli s uvedením pøesného
znìní smlouvy s tím, že rada považuje stížnost
za neopodstatnìnou a návrh øešení za
nedùvodný. __ sdìlil, že ve jmenovaných
budovách není a nebude intenzivní zemìdìlská
výroba, což osobní návštìva objektu potvrzuje.
IV. Rada obce ukládá 2.místostarostovi
pøipravit podklady øešení možného pøevodu
lesa èi jeho èásti na konci údolí na Vysoké Pole
4) Usnesení 8/2012:
I. Rada obce bere na vìdomí stav PD na
ubytovnu Høebeè.
II. Rada obce schvaluje uzavøení smlouvy na
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zajištìní dotace a zajištìním investièního
zámìru pro Rekonstrukci hospodáøského
stavení è.p.153 pro podnikatelské využití s
firmou EPIS s.r.o. Hradec Králové v rámci výzvy
v OPPI, Prioritní osa 5, výše dotace 40% za
cenu 20.000,- + DPH.
III. Rada obce schvaluje uzavøení smlouvy o
zajištìní dotace na výstavbu podporovaných
bytù v è.p.243 s firmou SELLA s.r.o. IÈO
64254593 Ústí nad Orlicí za cenu 30.000,IV. Rada obce schvaluje uzavøení smlouvy o
zajištìní dotace na infrastrukturu pro 4 parcely
s firmou SELLA s.r.o. IÈO 64254593 Ústí nad
Orlicí za cenu 30.000,V. Rada obce schvaluje uzavøení smlouvy na
tìžbu v lese s firmou Ulrich Šplíchal , Polièka za
cenu 314,-/m3
VI. Rada obce ukládá 2.místostarostovi provést
následující poptávku na práce v lese pomocí
širší veøejné poptávky a zveøejnìní na webu
obce.
VII. Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvì
o dílo na opravu støechy è.p.128 s termínem
dokonèení 15.3.2012.
5) Usnesení 9/2012:
a) Rada obce bere na vìdomí výzvu __ o vrácení
vybraného nájemného a souhlasí s povìøením
právního zástupce øešením s radou obce.
b) Rada obce bere na vìdomí rezignaci
zastupitele __ na funkci a povìøuje starostu
oslovením náhradníka za volební stranu
Sousedé.
c) Rada obce souhlasí s uzavøením pojistné
smlouvy na majetek obce dle nového návrhu s
pojišovnou Uniqa.
d) Rada obce bere na vìdomí konání valné
hromady SEKO Koclíøov s.r.o. ve ètvrtek
9.2.2012 a posun v oblasti pøípustí pro
fotovoltaiku.
e) Rada obce schvaluje pøípravu podkladù pro
posouzení možnosti stavby FVE na støeše
seníku Lamaèka pro valnou hromadu SEKO
s.r.o.
f) Rada obce bere na vìdomí vývoj u dlužníkù
nájemného a souhlasí s postupem, kdy budou
dány zákonné výpovìdi z nájemného s
podmínkou plnìní splátkových kalendáøù.
g) Rada obce schvaluje osvobození od
poplatku za komunální odpad dle pøedložených
žádostí.
1) Usnesení 10/2012:
Rada obce bere na vìdomí plnìní usnesení z
minulého jednání:
6 – Nájmy byly uzavøeny
7 – Odpovìï na stížnost odeslána, jiná
podobná odpovìzena ústnì
8 – Zajištìní dotace na 153 splnìno
- zajištìní dotace na 243 splnìno
- Zajištìní dotace na TI splnìno
- zajištìní tìžby v lese splnìno
- dodatek na 128 uzavøen
9 – smlouva s Uniqou uzavøena
- výpovìdi z nájmù byly odeslány
- Zprávu k možnostem prodeje lesa podal
M.Baèovský
2) Usnesení 11/2012:
I. Rada obce schvaluje pronájem zpevnìné
plochy o výmìøe 100m2 a zdìné budovy na
èásti p.è.2403/53 v osadì Høebeè ___,
Hybešova 27, Svitavy za 660,-/mìsíc
II. Rada obce schvaluje pronájem p.è.1166/2
zahrada o celkové výmìøe 206m2 ___ za cenu
1,-/m2/rok.
III. Rada obce schvaluje pronájem p.è.4184
TTP o celkové výmìøe 30.644m2 ___ za cenu
1500,-/ha/rok. S umožnìním podnájmu ___,
Koclíøov 223.
IV. Rada obce doporuèuje koupi p.è.3011 o
výmìøe 201m2 a 3012 o výmìøe 320m2 ostatní
plocha o celkové výmìøe 521m2 od UZSVM za
celkovou cenu 60.000,- zastupitelstvu ke
schválení.
V. Rada obce schvaluje zveøejnìní zámìru
prodej pozemkù støediska u váhy.
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3) Usnesení 12/2012:
I. Rada obce schvaluje program zastupitelstva s
termínem úterý 14.2.2012 na 17:00
4) Usnesení 13/2012:
I. Rada obce schvaluje úpravu PD na è.p.243
pro peèovatelské byty a rozšíøení o jeden
vstupní byt na celkový poèet 7 bytù s náklady
na úpravu PD za cenu 27.200,-. Získaná
dotace se tak navýší o 550.000,- za byt a
150.000,- za peèovatelské byty.
II. Rada obce schvaluje zpracování
Investièního zámìru objektu è.p.153 za cenu
celkem 34.140,III. Rada obce schvaluje návrh na úpravu
dispozice è.p.215-216 a poptávku na

USNESENÍ
è. 1/2012
zastupitelststva obce
14. 2. 2011
Usnesení è. 1/1-2012:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání v tomto znìní:
1) Zahájení a schválení programu
zasedání
2) Složení slibu zastupitele
3) Zpráva o èinnosti rady obce a kontrola
usnesení zastupitelstva obce
4) Zpráva kontrolního a finanèního výboru
k inv.akcím
5) Doplnìní usnesení ZO 3/3 2011 I.-IV.
6) Dispozice s majetkem
7) Zpráva o plnìní zámìrù zastupitelstva
8) Dotace
9) Rozpoètové opatøení è.1/2012
10) Rùzné
II. Zastupitelstvo bere na vìdomí složení
návrhové komise v sestavì:
Mgr.Michaela Preisnerová, Ing.Miroslav
Baèovský, Rudolf Kala. Za ovìøovatele
zápisu Ing.Jan Látal, Ing.Romana
Kulhanová. Zápis z jednání vypracuje
pan Petr Škoda.
Usnesení è. 2/1-2012:

I. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
odstoupení zastupitele p.Jindøicha
Maøáka.
II. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
složení slibu èlena zastupitelstva obce
podle § 69 odst.2 zákona o obcích
p.Jaroslava Volfa.
Usnesení è. 3/1-2012:

I. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
zprávu o èinnosti rady za leden -únor
2012 a kontrolu plnìní usnesení
zastupitelstva z 22.12.2011.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis
è.5/2011 ze zastupitelstva konaného
22.12.2011. Zápis je zveøejnìn na
webových stránkách a je podepsán
ovìøovateli.
Usnesení è. 4/1-2012:

vypracování PD pro vestavbu dalších 2-3 bytù
do podkroví tohoto domu vè.získání dotace na
vstupní byty a ukládá starostovi pøípravu
dohody s budoucími nájemníky na svépomocné
opravì stávajících bytù.
IV. Rada schvaluje zadání poptávky na
vypracování investièního zámìru na pøestavbu
è.p.197 na peèovatelské byty, zpracování PD
pro stav.povolení vè.získání dotace.
5) Usnesení 14/2012:
a) Rada obce schvaluje uzavøení smlouvy se
Skupinovým vodovodem na zbudování
vodovodního øádu na horním konci obce s
podmínkou, že vodovod pøejde do 5 let do
majetku obce.
b) Rada obce schvaluje prominutí poplatku za

II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
svolat do 25.2.2012 kontrolní den na
všechny 4 akce, kde je smlouva s
Miroslavem Dirrem, Stavospol, ze
kterého vzejde závazný harmonogram
zbývajících prací. Souèasnì ukládá
starostovi v tomtéž termínu provìøit,
pravdivost informací o tom, že firma
Miroslav Dirr, Stavospol je v návrhu
insolvenèního øízení, vèetnì možných
dùsledkù pro dokonèení rozestavìných
akcí. Se závìry seznámí neprodlenì radu
a následovnì zastupitelstvo.
III. Zastupitelstvo obce ukládá provést
doplnìní v souèasných investièních
akcích a pro budoucí usnesení ZO
zajistit následující:
a
)
ztotožòovat firmu ve výbìrových a
poptávkových øízeních vždy s IÈ firmy.
b
)
provádìt kontroly na dokladové èásti v
prùbìhu investièních akcí s dotacemi
vždy nejménì 1x v 1 provádìní
díla.Zajistí: starosta a pøedsedové KV a
FV

pronájem sálu ___ pøi poøádání I.Koòského
plesu.
c) Rada obce neschvaluje podporu pro
Záchranný kruh Karlovy Vary ve výši 1.000,- za
rok 2012.
d) Rada obce schvaluje zaøazení sochy sochu
P.Marie na p.è. 4523 do Kulturní dìdictví
venkova obce Koclíøov.
e) Rada obce schvaluje projekt na
restaurování sochy P.Marie na p.è. 4523.
f) Rada obce schvaluje zaøazení sochy sochu
Ecce Homo na p.è. 4053 do Kulturní dìdictví
venkova obce Koclíøov.
g) Rada obce schvaluje projekt na
restaurování sochy Ecce Homo na p.è. 4053.
h) Rada obce schvaluje pøíspìvek ___ ve výši
500,-.

nákup è.p.215-216 v dražbì za
celkovou cenu 200.000,-.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
p.è. 3011 a 3012 o celkové výmìøe 521
m2 od Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových za cenu 60.000,-.
III. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
p.è. 390/12 o výmìøe 119 m 2 ,
p.è.390/14 o výmìøe 97m2, 390/15 o
výmìøe 16m2, 390/13 o výmìøe 74m2,
390/8 o výmìøe 341m2 celkem tedy o
výmìøe 647m2 od Josefa Veselého,
Koclíøov 145 za cenu 15.000,-.
IV. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p.è. 392/2 dle GP 411-711/2011 o
celkové výmìøe 533m2 panu Josefu
Veselému, Koclíøov 145 za 15.000,-.+
1 GP 8.388,-, celkem 23.388,Usnesení è. 7/1-2012:

I
.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
plnìní zámìrù zastupitelstva obce.

Usnesení è. 5/1-2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu a
zpøesnìní usnesení è. 3/3 z 18.8.2011 dle
výsledku poptávkového øízení takto:
I
.Zastupitelstvo obce schvaluje pro
realizaci akce Stavební úpravy sálu a
zázemí Kulturního domu vítìze
poptávkového øízení firmu Miroslav Dirr
Stavospol IÈ:13177567 za celkovou
èástku 1 460 962 Kè.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje pro
realizaci akce Oprava høbitovní zdi a
márnice a zajištìní høbitova proti
vandalismu vítìze poptávkového øízení
firmu Miroslav Dirr Stavospol
IÈ:13177567 za celkovou èástku
1.137.123 Kè.
III. Zastupitelstvo obce schvaluje pro
realizaci akce Oprava støechy bytového
domu è.p.128 vítìze poptávkového
øízení firmu Miroslav Dirr Stavospol
IÈ:13177567 za celkovou èástku 430
422 Kè.
IV. Zastupitelstvo obce schvaluje pro
realizaci akce Oprava støechy školy
vítìze poptávkového øízení firmu
Miroslav Dirr Stavospol IÈ:13177567 za
celkovou èástku 606 508 Kè.
Usnesení è. 6/1-2012:

I. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
zprávu kontrolního výboru.
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I. Zastupitelstvo obce bere na vìdomí

II. Zastupitelstvo obce schvaluje
aktualizaci plnìní úkolù zastupitelstva z
roku 2012.
Usnesení è. 8/1-2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci
VØ, TDI, kompletní administrace projektu,
propagace projektu a závìreèného auditu
na akci Výmìna zdroje vytápìní a zateplení
objektu základní školy v obci Koclíøov
II.etapa firmu Energy Benefit Center a.s.
IÈ:29029210 za celkovou cenu 234.000,vè.DPH.
Usnesení è. 9/1-2012:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpoètové opatøení è. 1/2012 obce
Koclíøov dle § 16 odst. 2 až 4 zákona è.
250/2000 Sb., v platném znìní s tím, že
upravený rozpoèet ze dne 14.2.2012 se
v èásti rozpoètových pøíjmù zvyšuje o
èástku 662.360 Kè,
v èásti rozpoètových výdajù zvyšuje o
èástku 662.360 Kè
a èást financování se ve splátkách
dlouhodobých úvìrù nemìní.
Z uvedeného vyplývá, že:
a) rozpoètové pøíjmy dosáhnou èástky
10.015.360 Kè
b) rozpoètové výdaje budou èinit
9.517.360 Kè
c) financování zùstává beze zmìny
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V roce 2009 jsem jako nastoupivší starosta
obdržel mezi jinými rozjetý problém s úhradou
prací firmì Menšík. O zpùsobu øešení jsem byl
seznamován nìkdy od bøezna 2009, ale s
pøíèinami jsem se seznamoval až do konce roku
2009.
Jen struènì, co pøedcházelo soudnímu
rozhodnutí. V roce 2006 rozhodlo tehdejší
zastupitelstvo, že bude pøevzata vyøízená dotace
na pøestavbu MŠ - kuchynì s jídelnou a Obecní
knihovny s èítárnou. Na tyto dvì akce byly
zpracovány samostatné dokumentace, bylo
samostatnì žádáno o stavební povolení, byla
vypsána samostatná výbìrová øízení na
dodavatele staveb a byly samostatnì akce
zahájeny. Výbìrová øízení byla smluvnì
ošetøena s generálním dodavatelem firmou
Klepocol a všechny termíny mìly být dodrženy
dle podepsaných smluv. Stavba byla zahájena
podle dokumentace pro stavební povolení, s níž
byl dodavatel seznámen, a pokud by mu
nepostaèovala pro zhotovení díla, pak by byl on
povinen nechat si vypracovat dokumentaci
podrobnìjší (pro realizaci stavby, detaily).
Firma pracovala a na obci mezitím probìhly
volby a vymìnilo se vedení obce. Protože v této
akci probìhly všechny kroky standartnì, nestálo
nic v cestì zdárnému a vèasnému dokonèení
stavby. Bohužel, další postup obce byl zcela
nestandardní.
V dubnu 2007 ruší starosta obce èást
dodavatelské smlouvy s generálním
dodavatelem na ústøední vytápìní budovy a
uzavírá ústní dohodu s firmou Menšík, jako
druhým generálním dodavatelem na tuto stavbu,
v oblasti ústøedního topení. Touto firmou se
nechává starosta pøesvìdèit, že projektant,
stavební úøad a generální dodavatel jsou
nekompetentní a topení, tak jak je navrženo,
odsouhlaseno a pøipraveno k provedení nebude
fungovat, a pøichází s vlastním návrhem øešení.
Toto øešení zahrnuje kompletní budovu a by se
jedná fakticky jen o 16 radiátorù navíc, celou
èást to prodraží dle rozpoètu na dvojnásobek. K
tomuto rozhodnutí došlo, aniž by o nìm
rozhodla alespoò rada obce.
Rada obce byla starostou informována, že bude
práce na ústøedním topení provádìt namísto
firmy Satrapa firma Menšík. Rada obce k tomu
nemìla námitek, nebo zmìna subdodavatele je
v kompetenci generálního dodavatele a ten je
zodpovìdný za stavbu. Rada se však od starosty
nedozvìdìla, že firma Menšík pracuje pøímo pro
obec a samostatnì bez smlouvy.
Pro firmu Menšík dle jejích propozic byla
projektantem Kefurtem vypracována nová
projektová dokumentace ústøedního topení na
celou budovu è.p.123. Tato dokumentace

zahrnovala pøístavbu MŠ (vè. stávající èásti – 8
radiátorù), knihovnu s èítárnou a také starou,
novì odsouhlasenou rekonstrukci OÚ (8
radiátorù a vedení v plastových lištách).
O realizaci tøetí nedotované akce rozhodlo
zastupitelstvo obce s tím, že byl pøijat úvìr ve
výši 1.000.000,- s odloženou splatností, díky
nìmuž mìla být dokonèena èást s OÚ, fasáda a
støecha budovy.
V prùbìhu prací byla dokonèena druhá
projektová dokumentace ÚT, která podle firmy
Menšík byla vyhovující a již firmou Menšík
èásteènì realizovaná. K projektu byl zpracován
položkový rozpoèet, který vyšel na 860.000,vè. DPH, oproti pùvodnímu rozpoètu 490.000,(bez OÚ).
Starosta obce seznámil radu a zastupitelstvo s
touto èástkou (u soudu si už nemohl
vzpomenout, zda to bylo s nebo bez DPH) s tím,
že firma Menšík to s tìmito náklady dokonèí.
Kontrolní výbor požadoval k nahlédnutí
smlouvy s firmou Menšík, které obec uzavøela.
Starosta tvrdil, že žádné uzavøeny nejsou. Na
základì opakovaných urgencí ze strany
kontrolního výboru mu byly pøedloženy
Dohody stran z dubna 2007. Tyto dohody
neobsahovaly, za jakou èástku budou práce
provedeny.
Firma Menšík poslala na konci roku 2008
závìreènou fakturu za práce, provedené v roce
2007 a to na èástku pøevyšující 1.000.000, Kè.
Zastupitelstvo obce ustavilo komisi, která mìla
zjistit, zda se jedná o oprávnìnou èástku a z èeho
se skládá.
Bylo konstatováno komisí, že všechny položky
v rozpoètu firmy Menšík jsou osazeny v budovì.
Komise se však nezabývala otázkami, na
základì nichž bylo rozhodnuto, že faktura v této
výši nebude uhrazena. K nezodpovìzeným
otázkám patøí: Jak probìhlo vybrání firmy
Menšík. Kdy zastupitelstvo obce rozhodlo o
realizaci zakázky firmou Menšík? Kdy
zastupitelstvo èi rada, rozhodlo o dopracování
projektu? Kdo rozhodl o tom, že pùvodní projekt
je nutné pøedìlat? Kde je dohoda, která urèuje,
za kolik bude firma Menšík pracovat na
ústøedním topení? Kdo rozhodl o jejím
uzavøení?
Festival otázek kolem topení se neustále
rozšiøoval a pøi tom vyšlo najevo množství
pochybení a zanedbání ve vìtšinì dalších oblastí
kolem starosty. Došlo k jeho odvolání a se
situací byl konfrontován zastupující starosta.
Ten se snažil od poèátku dohodnout s firmou
Menšík na kompromisu, pøi nìmž mìly být
uhrazeny objektivní vícepráce, ale souèasnì
ponížena èástka tak, aby neobsahovala položky
za neprovedené práce èi výrobky, které byly
dodány jako nové a pøitom šlo o repasy. Ze
strany odvolaného starosty bylo pøedáno
novému vedení obce èestné prohlášení, v nìmž

uvádí, že cena byla dohodnuta v maximální výši
860.tis.Kè vè.DPH.
Na veškeré, postupnì se navyšující dohody
firma Menšík reagovala odmítavì a prosazovala
svùj požadavek na zaplacení èástky pøevyšující
1 milion korun.
V polovinì roku 2009 došlo opìt ke zmìnì
vedení obce. Bylo mou povinností se s celou
vìcí seznámit. Chtìl jsem tak uèinit i z pohledu
firmy Menšík, ale p.Menšík starší se mnou
striktnì odmítl komunikovat. Sdìlil jsem mu na
základì èeho a jaké postoje mám a on mi k tomu
odmítl cokoli sdìlit. Nadále byla odmítnuta
jakákoli forma dohody.
Firma Menšík podala na Obec Koclíøov žalobu o
zaplacení èástky 150.000,-. Tím se situace
zmìnila a my jsme byli nuceni se hájit. V první
etapì tu byly dvì možnosti. Prokázat, že cena
byla dohodnutá, nebo ne. Pøesto, že odvolaný
starosta podal písemnì èestné prohlášení, že
cena byla dohodnuta ústnì, žalobce toto popøel a
dohodu o cenì neprokázalo ani svìdectví
odvolaného starosty u soudu. Soud se pøiklonil k
tomu, že cena tedy sjednána nebyla a proto bude
urèena soudním znalcem.
Tak se i stalo a soudní znalec urèil jako cenu
obvyklou cenu, cenu, pøevyšující 1mil.Kè. Soud
ani znalce nezajímalo, zda v budovì jsou
namontovány díly a rozvody, které byly
zapotøebí, èi vycházely z ceny dle projektu. Bylo
zkrátka ocenìno vše, co mnohdy svévolnì
navrhl instalovat p.Menšík a soudem jsme byli
donuceni to zaplatit, aniž bychom to chtìli. A tak
máme v kotelnì automatický kotel, který ovšem
celou budovu nevytopí a pøi -5°C je nutné topit
na druhý kotel. Kotel nám navíc byl prodán jako
nový, aèkoli jej p.Menšík již poøídil jako
použitý. Hned vedle je zásobník na teplou
užitkovou vodu, jehož provoz je nesmírnì
nákladný a který nahradil dva pùvodnì
uvažované menší bojlery. Do kuchyòky OÚ je
cirkulací posílána teplá voda, což zásobník
zbyteènì vyèerpává, protože v kuchyòce by
bohatì staèil prùtokový ohøívaè nebo se jde
vìtšinou pro studenou vodu a káva se pøipravuje
ve varné konvici. Kosmetické olištování trubek,
které stále velké peníze snad ani jmenovat
nebudu. Estetická stránka je diskutabilní a za ty
peníze bych si to domù nedal.
V koneèném dùsledku pøišla obec tato akce, v
níž byly investovány peníze a uzavírány ústní
dohody o financování bez bližších informací
pomìrnì draho. Splácíme 1milion pùjèky, aniž
by byla hotová fasáda a støecha na staré budovì a
na soudních výlohách, které vychází z
nevìrohodných informací odvolaného starosty
jsme mìli další náklad ve výši cca 400 tis. Jak se
s tìmito skuteènostmi vypoøádá souèasné
zastupitelstvo bude na jednáních pøíštích
mìsícù.
Jaromír Lenoch, starosta

K ROZPOÈTU OBCE VŠEOBECNÌ
Rozpoèet obce se v základních parametrech
blíží 10 milionùm korun roènì již nìkolik let. V
oblastí pøíjmù a výdajù se jej daøí držet jako
vyrovnaný, protože obec si luxus života na dluh
dovolit nemùže. Máme štìstí, že jsme obec s
nemalým majetem, jehož údržba sice generuje
pøirozenì náklady, ale pøevážnou složkou v
rozpoètu jsou výnosy z jeho pronájmu.
V složce pøíjmù hraje nezastupitelnou roli tzv.
Rozpoètové urèení daní, což je pøerozdìlení
veškerých daòových výnosù státu. Tyto výnosy,
které má každá obec jisté, jen jejich výše se
odvíjí od celostátního výbìru, který se s trvalým
zvyšováním spíše znižuje, tvoøí nejdùležitìjší
èást rozpoètu samospráv. Výše se pøepoèítává

dle koeficientù a poètu obyvatel. Velmi
diskutovanou, a pražským, brnìnským a
ostravským magistrátem je blokováno
spravedlivìjší pøerozdìlení. A tak zatím co
Koclíøovský obèan má „hodnotu“ 7.500,-,
pøièemž provoz hostince, obchodu a dalších
potøeb si musí obec dotovat z tìchto penìz, tak
pražákova „hodnota“ je 20.000,-. Je
pochopitelné, že Praha, jako stát ve státì, si
mùže dovolit dát to, co potøebuje ke svému
provozu celá naše obec (10milionù) kupøíkladu
jako pøíspìvek jedinému divadlu.
Na pøipojeném grafu jsou výnosy z daní za
pøedchozí roky v naší obci. Vidíte, že jejich
vrchol byl v roce 2008, od té doby se vrací k
pøedchozím letùm, navzdory tomu, že podíl

pøenesené pùsobnosti státní správy neustále
strmì roste a administrativní zátìž s tím spojená
stejnì tak.

2005 - 4 556 780 Kè, 2006 - 4 538 345 Kè, 2007 - 5 073 288 Kè,
2008 - 5 838 567 Kè, 2009 - 5 192 922 Kè, 2010 - 5 469 352 Kè,
2011 - 5 319 270 Kè

Jaromír Lenoch, starosta
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