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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica , p. Oubrechtová 
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 7. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 5 a č. 6.  
3) MV ČR – posouzení zákonnosti OZV č. 1/2018 obce Koclířov ze dne 1.2.2019 
4) MĚÚ Svitavy – odbor výstavby – rozhodnutí čj: 5383-19/OV – POR / 7876-2018 – oplocení u domu čp.240 v Koclířově – p.L.M. 
5) IROP – územní rozvoj pro Pard. kraj – oznámení o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č.020070-2018/IROP – projekt č. 
CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_038/0006343 Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov – zpráva ze dne 1.2.2019. 
6) Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 133/2 o výměře 360 m2 a p.č. 2664/2 o výměře 730 m2 obě v kú Koclířov. Parcely jsou nově 
vzniklé dle 6P č.630 – 565/2018 .  
7) Uzavření pracovní smlouvy na pozici dělník v údržbě obce s nástupem od 1.4.2019 na dobu určitou do 30.11.2019 s p. P.Č. Koclířov, 
s p. M.P.  Koclířov , s p. P.P. Koclířov dle předložených návrhů smluv .  
8) Podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pard. kraje pro rok 2019 „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství“ 
název akce ,,Vodovod Koclířov“. 
9) Schválení záměru zajištění projekt. dokumentace pro ČOV na č.p. 215 a 216 v Koclířově dle nabídky P&P In Tech.s.r.o.,Svitavy 
IČ:07182619 – ze dne 4.2.2019. 
10) Schválení záměru vypracování studie přestavby tělocvičny ZŠ Koclířov na základě nabídky spol. P&P In Tech s.r.o. Svitavy , IČ: 
07182 619 ze dne 4.2.2019 . 
11) Žádost o zaměstnání od p. P.Č, Koclířov, ze dne 4.2.2019 
12) Žádost o pronájem budovy seníku – část na st.p.č. 616 od p.M.Š. Koclířov 
13) Schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na ½ seníku na st. p.č. 616 v k.ú. Koclířov s p. M.Š. Koclířov.  
14) Nový předpis nájemného na byt č.1/54 – čp.54 Koclířov p. V.Š. 
15) Schválení uzavření smlouvy s p. M.P. Koclířov na byt v 3.NP čp.128 ( byt po p.G.S.) od 15.2.2019 – doba neurčitá (50,- m2 nájemné) 
+ ukončení stávající smlouvy k bytu č.3 na čp.128 v Koclířově dohodou k 15.2.2019 (požadavek na větší byt, špatný zdravotní stav 
nájemníků, v bytě žijí 3 osoby) . 
16) Schválení uzavření smlouvy k bytu č. 3 na čp. 128 v Koclířově s p. J.F. ,Koclířov od 1.3.2019 na dobu neurčitou dle předloženého 
návrhu smlouvy – nájemné činí 50,- m2 + zálohy na služby.  
* k bodu 15 a 16 – jsou předloženy návrhy smluv. Cena nájemného 50,-Kč/ m2 / měsíčně + zálohy za služby.    
17) Zasedání zastupitelstva obce – 22.2.2019 v 18:00 v KD Koclířov  
      Program: 

   1) Úvod + schválení programu jednání ZO . 
   2) Zápis ZO č.6/2018 – schválení zápisu + RO 1/2019 
   3) Zápisy rady obce č. od 44 – 2018/7/2019 
   4) Dispozice s majetkem obce  
   5) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR ČR  
    - Program podpory a obnovy venkova 
        a) DT 1 – Podpora obnovy místních komunikací (zadní komunikace   obci) 
        b) DT 3 – Podpora obnovy staveb a zařízení dopr. infrastruktury (parkovací ploch před OÚ a DPS) 
        c) DT 5 – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (oprava střechy + fasády + vchod.dveří čp.123 OÚ+MŠ)  
        d) DT 7 – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (dětské hřiště v obci) 
   6) KV obce – plán činnosti + rezignace členky KV p.E.P. 
   7) FV obce – plán činnosti 
   8) Různé 
   9) Závěr  

 
18)Schválení uzavření dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě č.4/2010 ze dne 15.9.2010 s p. L.M. dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 7. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 5 a č. 6.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce bere na vědomí sdělení MV ČR o posouzení zákonnosti OZV č. 1/2018 obce Koclířov ze dne 1.2.2019 
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Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí MĚÚ Svitavy – odbor výstavby č.j. 5383- 19/OV-POR/7876-2018 o oplocení domu v Koclířově – p.L.M.   
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí oznámení o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č. 020070-2018/IROP-projekt č. CZ.06.4.59/0.0/16-
038/0006343 Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov od Územní rozvoj pro Pard. kraj ze dne 1.2.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.133/2 o výměře 360 m2 a p.č. 2664/2 o výměře 730 m2 obě v k.ú. Koclířov. 
Parcely vzniklé dle GP č.630-565/2018 na ÚD a EÚD . 
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici dělník v údržbě obce s nástupem od 1.4.2019 na dobu určitou do 30.11.2019 s p. 
P.Č. Koclířov, s p. M.P. Koclířov, s p. P.P. Koclířov dle předložených návrhů smluv. Mzdy budou hrazeny z prostředků obce Koclířov.  
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pard. kraje pro rok 2019 ,,Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství‘‘ – název akce ,,Vodovod Koclířov‘‘. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje zajištění projektové dokumentace pro ČOV na č.p. 215 a 216 Koclířov dle nabídky P&P IN.TECH. s.r.o. Svitavy, 
IČ:07182619 ze dne 4.2.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje vypracování studie přístavby tělocvičny ZŠ Koclířov na základě nabídky spol. P&P IN.TECH. s.r.o. Svitavy, IČ: 07182619 
ze dne 4.2.2019. 
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání od p. P.Č. Koclířov ze dne 4.2.2019. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části budovy seníku na st.p.č. 616 k.ú. Koclířov od p.M.Š. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na ½ seníku na st.p.č. 616 k.ú. Koclířov s p.M.Š. Koclířov, s účinností od 
1.3.2019 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 14/2019  
 Rada obce projednala nový předpis nájemného na byt č.1/54 v č.p. 54 Koclířov p. Š.V. 
 
Usnesení 15/2019  
a) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 ve 3.NP, v č.p. 128 Koclířov s p. M.P. Koclířov, na dobu neurčitou od 15.2.2019 
za 50 Kč/m2/měsíc + zálohy na služby dle předloženého návrhu smlouvy. 
b) Rada obce schvaluje ukončení stávající nájemní smlouvy k bytu č. 3 na č.p. 128 Koclířov dohodou k 15.2.2019 s p.M.P. Koclířov. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 na č.p. 128 Koclířov s p. J.F. Koclířov, na dobu neurčitou od 1.3.2019 za 50,-
Kč/m2/měsíc + záloha na služby, dle předloženého návrhu smlouvy.  
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva na den 22.2.2019 v 18:00 v KD Koclířov dle navrženého programu.  
 
Usnesení 18/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.9 k nájemní smlouvě č.4/2010 o nájmu pozemku ze dne 15.9.2010 včetně dodatku č.1-8 uzavřené 
mezi obcí Koclířov a p. L.M., Biskupice dle předloženého návrhu.  
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Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 22:10 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


