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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica, p. Augusta 
Omluveni:  
Hosté:  
Začátek: 18:30                                        radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 22. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 21.  
 3) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 2019071/VB/1A, 
Koclířov p.č.632. SS 100 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 dle předloženého návrhu (p.č. 2649/3 – vlastník Orel, nové OM NN). 
 4) Schválení realizace výměny podlahové krytiny v zas. místnosti a kavárny KD v č.p. 134 v Koclířově dle cenové nabídky od p. L.Č., 
Boršov ze dne 3.6.2019.  
 5) Prodloužení žádosti o obecní byt (nájem) od p. B.Ř., Rychnov nad Kněžnou ze dne 30.5.2019. 
 6) Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Fortech, spol. s.r.o., IČ: 48155811(p.č. 2649/3) vedení inž. sítě – 
vymezeno GP č. 645/15/2019 dle předloženého návrhu smlouvy. 
 7) Schválení podání žádosti obce Koclířov o pořizování podle § 6 odst.6, písm. b) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění – žádost na OPR Svitavy – odbor výstavby, Svitavy o pořízení změny č. 1 
ÚP Koclířov. 
 8) Žádost o finanční dar od asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. klub Radost, Prostějov, IČ: 47922281 ze  dne 
21.5.2019. 
9) Schválení přípravy PD (proj. dokumentace) nových stavebních parcel p.č. 5439 v k.ú. Koclířov (rozdělení stav. míst + řešení nájezdů 
ke komunikaci) a nových stavebních parcel na pozemku p.č. 5032 (část).  
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 11/2019 na část pozemku p.č. 405 v k.ú. Koclířov – výměra cca 300 m2 se sl. H.B., Koclířov 
dle předloženého návrhu.    
11) Zápis z jednání na SPÚ ČR v Pardubicích ze dne 4.6.2019 ve 13:00. 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 22. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 21.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019071/VB/1A, 
Koclířov p.č. 632 SS 100 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 (nové odběrové místo NN na parcele p.č. 2649/3 k.ú. Koclířov dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje výměnu podlahové krytiny v zasedací místnosti a kavárny KD v č.p. 134 v Koclířově dle cenové nabídky od p. L.Č. Boršov 
ze dne 3.6.2019.  
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí prodloužení žádosti o obecní byt od p. B.Ř, Rychnov nad Kněžnou ze dne 30.5.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Fortech, spol. s.r.o. IČ: 48155811 (p.č. 2649/2 k.ú. Koclířov) na 
vedení inž. sítě vymezený GP č. 645/15/2019 dle předloženého návrhu smlouvy.  
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje podání žádosti obce Koclířov o pořizování podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění-žádost na ORP Svitavy – odbor výstavby Svitavy, o pořízení změny č. 1 ÚP 
Koclířov.  
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního daru asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Radost, Prostějov, IČ: 
47922281 na základě žádosti ze dne 21.5.2019. 
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Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje přípravu projektové dokumentace nových stavebních parcel p.č. 5439 k.ú. Koclířov (rozdělení stav. míst + řešení nájezdu 
ke komunikaci) a nových stavebních parcel na části pozemku p.č. 5032 k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 11/2019 na část pozemku p.č. 405 k.ú. Koclířov o výměře cca 300 m2 se sl. H.B. Koclířov, 
roční nájemné 300 Kč,- (1Kč/1m2/rok) dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání na SPÚ ČR v Pardubicích ze dne 4.6.2019 ve 13:00 ve věci bezúplatného převodu pozemku st.p.č. 
633 k.ú. Koclířov a schvaluje úhradu znaleckého posudku SPÚ ČR. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 21:00 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


