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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Oubrechtová p. Bršlica 
Omluven/a: p.Kala 
Hosté:  
Začátek: 17:10 radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 11. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 10.  
3) Schválení uzavření smlouvy zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016809/VB/03 s ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035 
odběrné místo p. K. RD, dle předloženého návrhu. (14.500,- + DPH dle smlouvy o smlouvě budoucí). 
4)Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Schumitransport s.r.o., IČ: 27552390 – část p.č. 5433 - vodovod + 
vod. šachta na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 10.5.2018 za cenu 2.000 Kč + DPH dle předloženého návrhu.  
5) Zveřejnění záměru prodeje na ÚD a EÚD obce. Jedná se o prodej pozemků p.č. 5433, 5432, 5430, 5428, 5426 všechny v kú Koclířov.  
6) Schválení návrhu řešení narovnání pozemku dle skutečného stavu - koryto Třebovky s Povodím Labe, s.p. IČ:70890005 dle dopisu 
ze dne 28.2.2019. Jedná se o pozemky p.č. 1465/2, 2899/3, vždy o jejich části. 
7) Informace starosty o výsledku valné hromady členů honebního společenstva Koclířov – Horka ze dne 28.2.2019 (1231,- Kč +11000,-
Kč - finanční příspěvek na lesní činnost). 
8) Na vědomí – oznámení – projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Koclířov – odbor výstavby (územ. plánování) MěÚ 
Svitavy – dopis ze dne 28.2.2019. 
 9) Schválení dodatku č. 17 ze spol. LIKO Svitavy a.s., IČ:25260715 – roční odměna za prováděnou činnost dle smlouvy č.11/2001/0-dle 
předloženého návrhu dodatku. 
10) Schválení objednávky na celkovou výměnu bytových vodoměrů v obecních bytových domech č.p. 89, 100, 122, 128, 243 – dle 
nabídky spol. Ista, Praha (ostatní byt. vodoměry řešit individuálně). (VDM-R100). 
11) Email z 28.2.2019 od Ing. U. - SUS Pardubice ve věci křižovatky 1/35 a 1/36 
12) Zpráva starosty o výsledku jednání s Ing. H. ve věci pozemků pod komunikací na Vys. Pole (p.č. 4946, 4945, 4944 a 4947) ze dne 
28.2.2019. 
13) Schválení uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou 
knihovnou ve Svitavách, IČ:75003171 dle předloženého návrhu (1500,- Kč v r. 2018). 
14) Zpráva a informace o jednání ve věci zalesnění v obecních lesích ze dne 27.2.2019 s p. J. K. 
15) Žádost o bezúplatný pronájem sálu KD od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. na den 23.3.2019 na pořádání dětského karnevalu. 
16) Informace o podání žádosti na ÚP Svitavy – 5 uchazečů na VPP. 
17) Schválení rozp. opatření č.2/2019 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 11. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 10. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12/2016809/VB/03 s ČEZ Distribuce a.s.,IČ:247290350 
dle předloženého návrhu pro nové odběrné místo přípojky RD p.K. za cenu 14500,-+DPH. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se spol. Schumitransport s.r.o. IČ:27552390 na část pozemku 
p.č. 5433 kú Koclířov (umístění vodovodního přípojky + vodoměrné šachty) za cenu 2000,-Kč + DPH dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5433, 5432, 5430, 5428, 5426 všechny v kú Koclířov na ÚD a EÚD obce 
Koclířov. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje návrh řešení narovnání pozemků dle skutečného stavy – koryto vodního toku Třebovky s povodím Labe s.p., 
IČ:70890005. Jedná se o části pozemků p.č. 1465/2 a 2899/3 kde se nechá zhotovit geometrický plán.  
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o výsledku konání valné hromady členů honebního společenstva Koclířov – Horka ze dne 
28.2.2019 (VH rozhodla poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11000,- Kč na činnost lesního hospodářství obci Koclířov + nájemné 1231,- 
Kč). 
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Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí zveřejnění oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu odborem výstavby MěÚ Svitavy. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě č. 11/2001/0 s LIKEM Svitavy, IČ:25260715 – roční odměna za prováděnou činnost 
dle předloženého návrhu o nakládání s odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje objednání výměny vodoměrů v bytech v obecních bytových domech č.p.89, 100, 122, 128, 243 dle cenové nabídky spol. 
Ista, Praha 5. 
  
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí dopis od Ing. U. – Pard.kraj ze dne 28.2.2019 ve věci řešení křižovatky 1/35 a 1/36. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty ve věci jednání s Ing. H. ze dne 28.2.2019 ve věci prodeje pozemků pod místní komunikací  
na V. Pole a Dětřichov. Jedná se o pozemky p. č. 4946, 4945, 4944, 4947 a 5174 všechny v kú Koclířov. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s městskou 
knihovnou ve Svitavách, IČ:75003171 dle předloženého návrhu a poskytnutí částky 1500,-Kč. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce bere na vědomí informaci o přípravě prací na zalesňování v obecních lesích po jednání ze dne 28.2.2019 s p. J. K. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Sportovnímu klubu FC Koclířov , z.s. na den 23.3.2019 od 15:00 za účelem pořádání 
dětského karnevalu na základě žádosti ze dne 5.3.2019,která byla podána na obec. Před hlasováním upozornil starosta na možný střed zájmů 
jeho osoby. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o pracovníky na pozici VPP na Úřad práce ve Svitavách celkem o 5 osob. 
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař  
Ověřil/a:  Mgr. Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 19:05 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


