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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Oubrechtová, p. Bršlica 
Omluveni:  
Hosté:  
Začátek: 17:00                                        radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 19. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 18.  
 3) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. smlouvy: OŽPZ/19/22298 s pardubickým úřadem, IČ:70892822 – investiční dotace   
„Vodovod Koclířov“ ve výši 2 975 000,- Kč. 
 4) Žádost o osvobození od poplatku za TKO – 2019 za 3.dítě v rodině od p. M.K. Koclířov, žádost ze dne 26.4.2019.  
 5) Žádost o osvobození od poplatku za TKO - 2019 za 3 dítě v rodině od p. G.V. Koclířov, žádost ze dne 2.5.2019. 
 6) Žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD (část – 1 z parcel) p.č. 5349 k.ú. Koclířov od sl. L.H. Svitavy, žádost ze dne 25.4.2019. 
 7) Žádost o odkoupení části pozemku z p.č. 5340 k.ú. Koclířov, jedná se část cca 15-20 m2, která navazuje na p.č. 5347 a p.č. 5723., 
žadateli jsou p.J.T. a p.J.T. Koclířov, žádost ze dne 2.5.2019. 
 8) Žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD – část p.č. 5349 k.ú. Koclířov (1 z parcel) od sl. A.Š. Koclířov, žádost ze dne 2.5.2019. 
 9) Žádost o provedení oprav v truhlářské dílně č.p. 153 od p.B.B. ze dne 2.5.2019. 
10) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku ev.č. 6/2015 s p. R.S. Koclířov dle předloženého návrhu.  
11) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2019 se ZO ČZS Koclířov, IČ: 72543990 dle předloženého návrhu 
(neinvestiční dotace 15.000,- Kč.). 
12) Schválení smlouvy (uzavření) o poskytnutí dotace č. 10/2019 s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 dle předloženého 
návrhu (neinvestiční dotace 30.000,- Kč.). 
13) Žádost o pronájem sálu KD na den 22.6.2119 od p. I.K. Koclířov ze dne 2.5.2019. 
14) Schválení uzavření nájemní smlouvy č.8/2019 s p. P.K. Koclířov na p.č. 3029-100 m2, p.č. 3030–160 m2, p.č. 1758/2–215 m2, p.č. 1759 
– 683 m2 (z toho část 152 m2) dle předloženého návrhu. 
15) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 17/2016 dohodou ke dni 31.5.2019 s pp. E.J. 
16) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 9/2019 s p. E.J. Řícmanice na p.č. 1899/1 zahrada v k.ú. Koclířov 216 m2 dle předloženého 
návrhu. 
17) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 1/2017 dohodou k 31.5.2019 s p. P.G. Koclířov. 
18) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 10/2019 s p. P.G. Koclířov na p.č. 5424 k.ú. Koclířov / část – 817 m2 a p.č. 5426 – část 79 m2 
dle předloženého návrhu.  
19) Schválení uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 s p. L.P.. IČ: 74013700. Dle 
předloženého návrhu se mění článek II. a IV. (výše nájemného a záloh). 
20) Schválení uzavření smlouvy č. SMLM_365/1191/MS/86/2019 se správou a údržbou silnic pardubického kraje, IČ: 00085031-zásah do 
majetku při uložení inženýrské sítě do silničního pozemku a zvláštního užívání silnice a silničního pomocného pozemku na akci  „ 
Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu.  
21) Oznámení ředitelského volna 9.5. a 10.5.2019 (MŠ+ŠJ+ZŠ) zpráva ze dne 24.4.2019. 
22) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018944/VB/2 
Koclířov, p.č. 1273, SS100 s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu (připojení p. M.V.) 
23) Schválení darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 – dar ve výši 15 000,-Kč dle předloženého návrhu. 
24) Schválení dohody o provedení (umístění) stavby RD na p.č. 5035 k.ú. Koclířov a p.č. 5132 k.ú. Koclířov  
25) Schválení nabídky pro elektroinstalační práce na VO Prodůčky od p. J.L. ze dne 29.4.2019. 
26) Schválení objednání prací na VO na Hřebči dle cenové nabídky Energo-montáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274 ze dne 26.4.2019. 
27) Schválení výzvy pro podání nabídek na nové ČOV- č.p. 243,125 a 122 – objekty obce Koclířov dle předloženého návrhu výzev.   
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 19. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 18.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OŽPZ/19/22298 od pard. kraje IČ: 70892822 – Investiční dotace na akci 
„Vodovod Koclířov“ ve výši 2 975 000,- Kč. dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 za 3. a další dítě v rodině pro žadatele p. M.K. Koclířov, 
na základě žádosti ze dne 26.4.2019. 
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Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 za 3. a další dítě v rodině pro žadatele p. G.V. Koclířov, 
na základě žádosti ze dne 2.5.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD – část z parcely p.č. 5349 k.ú. Koclířov od sl. L.H. Svitavy ze dne 
25.4.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 5340 k.ú. Koclířov (cca 15-20 m2) navazující na p.č. 5347 a p.č. 5723, obě v k.ú. 
Koclířov od p. J.T. a p. J.T. Koclířov ze dne 2.5.2019. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD – část z parcely p.č. 5349 k.ú. Koclířov od sl. A.Š. Koclířov, ze dne 
2.5.2019. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o provedení oprav v truhlářské dílně č.p. 153 od p. B.B. ze dne 2.5.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků ev.č. 6/2015 s p. R.S. Koclířov, dle předloženého nájmu. 
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2019 s ZO ČSZ Koclířov, IČ: 72543990 (neinvestiční) ve výši 15 000,- Kč dle 
předloženého návrhu. Starosta obce upozornil před hlasováním o možném střetu zájmů. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2019 s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 (neinvestiční) ve 
výši 30 000,- Kč, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov dle VOS 9/2015 na den 22.6.2019 pro p. I.K. Koclířov, na základě žádosti ze dne 2.5.2019. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 8/2019 s p. P.K. Koclířov, na pozemky p.č. 3029 k.ú.Koclířov – 100 m2, p.č. 3030 k.ú. 
Koclířov – 160 m2, část p.č. 1758/2 k.ú. Koclířov – cca 205 m2, část p.č. 1759 k.ú. Koclířov – cca 152 m2, dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy ev.č.17/2016 dohodou ke dni 31.5.2019 s p. E.J. Řícmanice. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.9/2019 s p. E.J. Řícmanice, na parcelu p.č. 1899/1 k.ú. Koclířov zahrada 216 m2 za cenu 
1Kč/m2/rok za celkovou cenu 216Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy ev.č.1/2017 dohodou ke dni 31.5.2019 s p. P.G. Koclířov. 
 
Usnesení 18/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č.10/2019 s p. P.G. Koclířov, na parcely p.č. 5424 k.ú. Koclířov (část 817 m2) a p.č. 5426 k.ú. 
Koclířov (část 79 m2) – za účelem užití jako zahrady za cenu 1Kč/m2/rok za celkovou cenu 896 Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy.  
 
Usnesení 19/2019  
  Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 s p. L.P. Koclířov, IČ: 74013700 
(změna článku IV.- výše záloh) dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 20/2019  
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Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. SMLM_365/1191/MS/86/2019 se správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031-zásah 
do majetku při uložení inženýrské sítě do silničního pozemku a zvláštního užívání silnice a silničního pomocného pozemku na akci „ Vodovod 
Koclířov“ dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 21/2019  
Rada obce bere na vědomí oznámení od ředitele ZŠ a MŠ o vyhlášení ředitelského volna na dny 9.5. a 10.5.2019 (uzavřeny budou MŠ, ZŠ, 
ŠJ) ze dne 24.4.2019. 
 
Usnesení 22/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018944/VB/2 
Koclířov, p.č. 1273 k.ú. Koclířov, SS 100 s ČEZ Distribuce, a.s., IČ24729035 (připojení p. M.V. Koclířov) dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 23/2019  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 na dar ve výši 15 000,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 24/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dohod o provedení (umístění) stavby RD na parcele p.č. 5035 k.ú. Koclířov a na parcele p.č. 5132  
 
Usnesení 25/2019  
Rada obce schvaluje provedení elektroinstalačních prací na akci VO – Produčky od p. J.L. Dětřichov, IČ: 07869886, dle cenové nabídky ze dne 
29.4.2019 
 
Usnesení 26/2019  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu VO na Hřebči pro Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274 dle cenové nabídky ze 
dne 26.4.2019. 
 
Usnesení 27/2019  
Rada obce schvaluje výzvy pro podání nabídek na realizaci nových ČOV pro obecní budovy č.p. 243, č.p. 125 a č.p. 122 dle předložených 
návrhů výzev. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 21:45 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


