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

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 8. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 7.  
3) Žádost o úlevu na poplatku za TKO na rok 2019 od p. Z.K. Koclířov, ze dne 11.2.2019 na třetí dítě. 
4) Žádost o pronájem obecního bytu od p. M.Z., t.č.- Azylový dům ze dne 11.2.2019. 
5) Žádost o koupi pozemků p.č.5003,5004,5040 všechny v k.ú. Koclířov od p. Z.a Z.Z. Koclířov ze dne 11.2.2019. 
6) Stav výběru poplatků za TKO a poplatků ze psů k 8.2.2019. 
7) Žádost na zaměstnání na VPP na ½ úvazek od p. A.K., Koclířov ze dne 7.2.2019 
8) Žádost o zaměstnání od p. M.Z., t.č. na Azyl. Domě v Koclířově. 
9) Informace o zaplaceném splátkovém kalendáři s p. L.Z., Koclířov ze dne 20.9.2018. 
10) Zpráva JUDr. M.B. o stavu řešení dlužníků (nájmy) a likvidace spol. SEKO Koclířov s.r.o. 
11) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 2/2019 s Farmou Koclířov s.r.o. , IČ: 05729688 na p.č.5729 a 5462 obě v KÚ Koclířov 
 (usnesení č.7 – RO – č. 5) 
12) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2019 se Sportovním klubem FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945, dle schváleného 
rozpočtu obce. 
13) Zpráva starosty o ukazatelích stavu odpadového hospodářství obce za rok 2018 (tuny – separovaný, směsný, objemný odpad).  
14) Znalecké posudky č. 2436, 2437 a 2438 od Ing. S.B. 
15) Zpráva starosty o jednání s odborem územního plánování MěÚ Svitavy ve věci změny ÚP obce. 
16) Oslovení p. P.D. ze dne 7.2.2019 ve věci restaurace Fatima. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 8. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 7. 
 
Usnesení 3/2019  
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.Z.K., Koclířov ze 
dne 12.2.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. M.Z., tč. Azylvý dům Koclířov ze dne 11.2.2019 – žádost bude zařazena do 
pořadníku o nájem obecních bytů.   
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 5003, p.č. 5004, p.č. 5040 všechny k.ú. Koclířov od obce Koclířov od p.Z.a p.Z.Z, ze 
dne 11.2.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí stav výběru poplatků za TKO a poplatků ze psů za rok 2018 a rok 2019 k 8.2.2019. 
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP na ½ úvazek od p. A.K. Koclířov ze dne 7.2.2019, žádost bude zařazena do 
pořadníku o zaměstnání. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. M.Z., tč. Azylovém domě Koclířov. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí informaci o zaplaceném splátkovém kalendáři s p. L.Z., Koclířov ze dne 20.9.2018. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od JUDr. M.B. o stavu dlužníků za nájmy obecních bytů a likvidace spol. SEKO Koclířov s.r.o. 
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Usnesení 11/2019  
a) Rada obce revokuje usnesení č.7 rady obce č.5 ze dne 29.1.2019 v plném rozsahu. 
b) Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č.2/2019 s Farmou Koclířov, Svitavy, IČ: 05729688 na parcelu p.č.5462 k.ú. Koclířov  o 
výměře 33.299 m2 a p.č.5729 k.ú. Koclířov o výměře 3.911 m2  s účinností od 1.2.2019 na dobu neurčitou za cenu 2.000,-Kč/ha/rok +DPH. tj.za 
cenu 7.442,-Kč/rok + DPH. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.1/2019 se Sportovním klubem FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945 dle schváleného 
rozpočtu obce ve výši 35.000 Kč. Starosta obce před hlasováním upozornil na možný střet zájmů.  
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o ukazatelích stavu odpadového hospodářství obce za rok 2018. 
 
Usnesení 14/2019  
 Rada obce bere na vědomí znalecké posudky č.2436, č.2437 a č.2438 od Ing. S.B. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce z jednání s odborem územního plánování MěÚ Svitavy ve věci změny ÚP obce. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce bere na vědomí oslovení od p. P.D. ze dne 7.2.2019 ve věci restaurace Fatima. Rada obce přizve p. P.D. na jednání rady.  
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 21:30 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


