
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 1/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 2.1.2019 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica 
Omluven/a:  
Začátek: 17:30 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 1. 
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 45 z roku 2018. 
3) Schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 94N11/19 a ČR-SPÚ IČ: 01312774 dle předloženého návrhu. 
4) Schválení nákupu traktoru Zetor od p. F. S., Radiměř za cenu 365 000,- Kč dle předložené nabídky a pořízení nového čelního 
nakladače k tomuto traktoru do ceny 120 000,- Kč na základě schváleného rozpočtu obce pro rok 2019 schváleného zastupitelstvem 
obce. 
5) Schválení příprav jednání s odborem výstavby a územního plánování Svitavy na změnu ÚP obce Koclířov dle návhů z roku 2018. 
6) Zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 633 k.ú. Koclířov. 
7) Schválení rozpočtového opatření č. 16/2018. 
 

Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 1. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 45. 
 
Usnesení 3/2018  
a) Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 94N11/19 s ČR-SPÚ, IČ: 01312774 dle předloženého návrhu. 
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 158N18/19 na p.p.č. 5039 s ČR SPÚ, IČ: 01312774 dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje nákup traktoru Zetor od p. F.S., Radiměř za cenu 365 000,- Kč a nákup nového čelního nakladače k tomuto traktoru za 
cenu do 120 000,- Kč na základě schváleného rozpočtu obce pro rok 2019 schváleného zastupitelstvem obce.  
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje zahájení jednání s odborem výstavby a územního plánování Svitavy na změnu č.1 ÚP obce Koclířov dle návrhů z roku 
2018.  
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební parcely st. p. č. 633 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a:  Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   20:50 hod.       
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


