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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica 
Omluven/a:  
Hosté: p. R. Kulhanová k bodu  programu jednání č. 3 (18:00  - 19:00) 
Začátek: 17:30 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 2. 
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady č. 1. 
3) Plán kulturních akcí na rok 2019 – projednání s předsedkyní komise kulturní, sportovní a volného času. 
4) Zpracování projektu odstavné plochy proti obecnímu úřadu a DPS čp. 122 dle nabídky p. Ing. J.B., ze dne 8.1.2019. 
5) Dopis z Domova důchodců Ústí nad Orlicí ze dne 8.1.2019 o poskytnutí finančního příspěvku. 
6) Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2646/1, 580, 592/3 v k.ú. Koclířov. 
7) Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti (části) na st.p.č. 616 v k.ú. Koclířov. 
8) Žádost o příspěvek do soutěže o ceny na Hasičský ples od SDH Koclířov ze dne 2. ledna 2019. 
9) Odpověď na žádost o provedení obnovy katastrálního operátu novým mapováním z KÚ-pracoviště Svitavy ze dne 7.1.2019. 
10) Schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní  smlouvě ze dne 1.2.2016 k bytu v čp. 243 v Koclířově dle předloženého návrhu s p. P.S. 
11) Žádost od Farmy Koclířov s.r.o. na pronájem pozemku p.č. 5462 v k.ú. Koclířov ze dne 8.1.2019 (případně prodej pozemku). 
12) Schválení komise pro výběr uchazeče na  pracovní pozici administrativní pracovník na základě vyhlášení výběrového řízení (p. 
Mgr. A.O., p. R.S., p. Ing. M.A.) 
13) Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 98N16/19 s ČR-SPÚ, IČ: 01312774 dle předloženého návrhu. 
14) Schválení pachtovní smlouvy č. 1/2019 s Ledekem Letovice, IČ: 25308785 dle předloženého návrhu. 
15) Schválení prodeje traktoru Zetor, vč: 31806 p. F.S., Radiměř za cenu 100 tis. Kč (traktor je majetkem obce) 
16) Zpráva o stavu dlužníků k 8.1.2019 od místostarosty obce 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořadu jednání rady obce č. 2. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 1. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce projednala navržený plán kulturních akcí na rok 2019 s předsedkyní komise kulturní, sportovní a volného času s p. Ing. R.K. 
  
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje nabídku od Ing. J.B., ze dne 8.1.2019 na vypracování kompletní dokumentace pro investiční akci odstavná plocha u OÚ 
Koclířov. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí dopis od ředitele Domova důchodců Ústí nad Orlicí se žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce ze dne 
8.1.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 2646/1, 580, 592/3 vše v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (části 2/3 z výměry 1006 m2 – cca 670 m2) na st.p.č. 616 k.ú. Koclířov na 
ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o příspěvek do soutěže o ceny na Hasičský ples od SDH Koclířov ze dne 2.1.2019. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada oce bere na vědomí odpověď na žádost o provedení obnovy katastrálního operátu novým mapováním z KÚ – pracoviště Svitavy ze dne 
7.1.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne  1.2.2019 k bytu v čp. 243 Koclířov s p. P.S. na dobu určitou od 1.2.2019 
do 31.1.2020. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě zůstávají nezměněna.  
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Usnesení 11/2019  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od Farmy Koclířov s.r.o. na pronájem (pacht) pozemku p.p.č. 5462 k.ú. Koclířov ze dne 8.1.2019 – 
případně prodej pozemku. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku p.p.č. 5462 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje složení komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na obsazení pracovní pozice – administrativní pracovník obce 
Koclířov na základě vyhlášeného výběrového řízení  ve složení: p. Mgr. A.O., p. R.S., p. Ing. M.A. 
P. Mgr. A.O. upozornila před hlasováním na možný střet zájmů. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 98N16/19 s ČR-SPU, IČ: 01312774 na pozemek p.p.č. 5179 v k.ú. Koclířov 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 1/2019 s Ledeko Letovice, IČ: 25308785, p.p.č. 5516, 5396, 5397 – část, 5398 – část, 
celková výměra činí 28306 m2, tj. 2,8306 ha za cenu pachtovného 2500,- Kč/ha/rok bez DPH, dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce schvaluje prodej traktoru Zetor, vč.: 31806 p. F.S., Radiměř za cenu 100000,- Kč. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena:   22:10 hod.       
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


