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

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 16. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 15.  
3) Nabídka na projekční práce-akce: „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov – 2 “ od spol. Beta-projekt s.r.o. IČ: 
64257614 ze dne 4.4.2019 – schválení doplněné nabídky. 
4) Žádost o ukončení nájmu pozemku p.č. 5729 v kú Koclířov dohodou k 15.4.2019 s Farmou Koclířov s.r.o. na základě jejich žádosti 
ze dne 8.4.2019 (schválení uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 2/2019). 
5) Rozpočtové ceny na realizaci ČOV na č.p. 103,122,125,243,215 a 216 (předložení rozpočtu). 
6) Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)- ÚP Svitavy ze dne 8.4.2019. 
7) Žádost o pronájem pozemku p.č. 5729 o výměře 3911 v kú Koclířov od p. K.K. Koclířov, ze dne 9.4.2019. Schválení uzavřeno 
pachtovní smlouvou od 15.4.2019 – doba neurčitá 2.000,-/ha – ročně.  
8) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov (bezplatně) na den 25.5.2019 – turnaj – Aligátoři Koclířov, p. L.F. – žádost ze dne 3.4.2019. 
9) Žádost o pronájem pozemků p.č. 3029 (100 m2) 1/3 pozemku p.č. 1759 (cca 152 m2) p.č. 1758/2 (215 m2) a p.č. 3030 – všechny v kú 
Koclířov od p.P.K., Koclířov, ze dne 28.3.2019. 
10) Žádost o pronájem sálu KD na den 17.8.2019 od p.M.K. Koclířov, žádost ze dne 29.3.2019. 
11) Plnění rozpočtu za 1 Q. 2019 – výkaz FIN 2–12 M. 
12) Žádost o osvobození poplatku za TKO v roce 2019 od p.P.P. Koclířov. Žádost ze dne 3.4.2019. 
13) Žádost o splátkový kalendář od p.A.K. Koclířov, ze dne 3.4.2019. 
14) Schválení nabídky opravy propustku na p.č. 2649/3 dle nabídky fi. K Nirváně s.r.o. ze dne 9.4.2019. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 16. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 15.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje nabídku a uzavření objednávky na projekční práce č. 2019/21-1 na akci „řešeni bezpečnosti chodců u komunikací v obci 
Koclířov – 2“ se spol. Beta – projekt s.r.o. IČ: 64257614. 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k pachtovní smlouvě ev.č. 2/2019 s Farmou Koclířov s.r.o., IČ:05729688 s účinností od 15.4.2019, 
nově se ujednává vypuštění pozemkové parcely 5729 kú Koclířov o výměře 3911 m2 z pachtovní smlouvy ev.č. 2/2019. Ostatní ujednání 
pachtovní smlouvy zůstávají nezměněny.  
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí rozpočtové ceny na realizace ČOV na č.p. 103,122,125,243,215 a 216. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí informaci o podporu o zaměstnání dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání od ÚP Svitavy ze dne 
8.4.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 4/2019 s p.K.K. Koclířov, na pozemek p.č. 5729 kú Koclířov o výměře 3911 m2 od 
15.4.2019 na dobu neurčitou za cenu 2000Kč/ha/rok, dle předloženého návrhu smlouvy dle žádosti ze dne 9.4.2019.  
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov na den 25.5.2019 pro šipkový klub Aligátoři Koclířov, zastoupený p. L.F. na 
pořádání turnaje v šipkách dle žádosti ze dne 3.4.2019. 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p.pč.3029 (100 m2), p.p.č. 1759 (1/3 – cca 152 m2), p.p.č. 1758/2 (215 m2) a p.p.č. 3030 
všechny v kú Koclířov od p.P.K. Koclířov ze dne 28.3.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov dle VOS 9/2015 na 17.8.2019 (celý den) pro p.M.K. Koclířov dle žádosti ze dne 29.3.2019. 
Místostarosta upozornil před hlasováním o možném střetu zájmu. 
Usnesení 11/2019  
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Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za 1 Q. 2019 dle výkazu FIN 2-12 M. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o osvobození od poplatku za TKO na rok 2019 od p.P.P. Koclířov ze dne 3.4.2019. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce neschvaluje žádost o splátkový kalendář na úroky za dlužné nájemné za obecní byt ze dne 3.4.2019. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce schvaluje nabídku a uzavření objednávky na opravu propustku na p.č. 2649/3 od fi.K Nirváně s.r.o. IČ: 25257544 nabídka ze dne 
9.4.2019. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 20:10 hod.       
Starosta: 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


