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Přítomni: p. Tesař, p.Kala, p. Bršlica p. Augusta,p. Oubrechtová  
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:15                                        radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 15. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 14.  
3) Schválení nabídky na zpracování dendrologického průzkumu, projektové dokumentace a žádosti o dotaci k  záměru revitalizace 
zeleně ve vybraných lokalitách v obci Koclířov „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“ od spol.Atregia s.r.o., IČ:02017842 ze dne 
19.2.2019 dle předloženého návrhu nabídky. 
4) Schválení uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.19_SOP_01_4121510314, 
č.19_SOP_01_ 4121510330 a č.19_SOP_01_4121510303 všechny nově om na p.č.2403/53 k.ú. Koclířov-Hřebeč-Slunovrat 2019 se spol. 
ČEZ Distribuce,a.s. IČ: 24729035 dle předložených návrhu smluv.  
5) Schválení uzavření pachtovní smlouvy č.ev.3/2019 na pozemek p.č. 5731-trvalý travní porost, k.ú. Koclířov pro účely zemědělské 
činnosti s p.J.K.,Koclířov od 3.4.2019 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 
6) Schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č.5426 k.ú.Koclířov na ÚD a EÚD. 
7) Schválení záměru prodeje pozemku p.č.2903 k.ú.Koclířov na ÚD a EÚD. 
8) Schválení záměru prodeje části cca 50m2 z pozemku p.č.5340 v k.ú.Koclířov. 
9) Pošta Partner – zpráva z jednání z 29.3.2019 na OÚ Koclířov. 
10) Zveřejnění záměru pronájmu p.č.3029 a 1759 a pozemku p.č.1758/2 a p.č.3030 všechny v k.ú. Koclířov. 
11) Stav dlužníků za nájemné k bytům k 2.4.2019(předkládá místostarosta). 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 15. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 14. Úkol z usnesení č.5 rady č.14 je odložen na další radu. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy (objednávky) na zpracování dendrologického průzkumu, projektové dokumentace a žádosti o dotaci 
k záměru „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“ od spol. Atregia s.r.o., IČ: 02017842 dle nabídky ze dne 19.2.2019. 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě číslo 19_SOP_01_4121510314, 
č.19_SOP_01_4121510330 a č. 19_SOP_01_4121510303 všechny om na parcele p.č.2403/53 k.ú. Koclířov – Hřebeč- na akci Slunovrat 2019 
se spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předložených návrhů smluv. 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č.ev.3/2019 na pozemek p.pč.5731- trvaly travní porost, k.ú. Koclířov pro účely zemědělské 
činnosti s p. J.K., Koclířov na dobu neurčitou od 3.4.2019 za cenu 2000 Kč/ha/rok dle předloženého návrhu. 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) parcely p.p.č. 5426 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2903 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu na ÚD a EÚD.  
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 5340 k.ú. Koclířov cca 60m2 na ÚD a EÚD. Starosta upozornil před 
hlasováním o možném střetu zájmů. 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu z jednání s českou poštou ohledně pošta Partner ze dne 29.3.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) p.pč. 3029( 100m2),p.p.č. 3030 (160m2), p.p.č. 1758/2 (215m2) části p.p.č. 1759 
(cca 152m2) vše k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí stav dlužníků za obecní byty předložený místostarostou obce k 2.4.2019. 
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Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 19:20 hod.       
Starosta: 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


