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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Oubrechtová p. Bršlica, p. Kala 
Omluven/a: 
Hosté:  
Začátek: 17:15 radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 12. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 11.  
3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu p. R.B., Koclířov ze dne 6.3.2019. 
4) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2637 kú Koclířov od p. P.P., Koclířov ze dne 5.3.2019. 
5) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 od Pard. kraje ze dne 6.3.2019. 
6) Žádost o propachtování pozemku p.č.5731 kú Koclířov od p. J.K.,Koclířov ze dne 5.3.2019. 
7) Nabídka č. 2019/567-RRAPK-IČ:69153361 (Regionální rozvoj. agentura Pard. kraje) zajištění administrace projektu ,, Intenzifikace 
třídění odpadů v obci Koclířov(cz.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003797 v době udržitelnosti). 
8) Kontrola z ÚP ČR – pobočka Pardubice – 3 protokoly ze dne 11.3.2019 – vytvoření pracovních míst VPP. 
9) Veřejná nabídka pozemků dle zákona č. 229/1991 Sb.- SPÚ Pard. kraje ze dne 11.3.2019, zn: SPU 092341/2019/544 104/HRO. 
10) Žádost o bezúplatní pronájem sálu KD Koclířov od SHD Koclířov ze dne 8.3.2019 (turnaj – stolní tenis). 
11) Žádost od p. M.M., Koclířov ze dne 11.3.2019 na výměnu stávajícího bytu č.4 za byt č.3 v témže č.p.89 (po odstěhování p. M.Š.). 
12) Žádost od SPCCH Svitavy (svaz postižených civilizačními chorobami v ČR) ze dne 6.3.2019 o finanční příspěvek. 
13) Cenová nabídka na opravu příkopů ( propustků) u č.p.207 a 208 od fi. K Nirváně s.r.o., Koclířov ze dne 7.3.2019 
14) Stav poplatků TKO a psi pro rok 2019 ke dni 8.3.2019 a nájmů v obecních bytech. 
15) Žádost o propachtování pozemku p.č. 5731 kú Koclířov od p. B.P., Koclířov ze dne 8.3.2019. 
16) Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č.3032. 5424, části v č.p. 89 2615/1, část 231/3 – cca 28m2, 1158, 1899/1, 1368/2, 
2081/1,2081/2,2081/4,1166/2 všechny v kú Koclířov. Jedná se pozemky, které byli a jsou do teď pronajaty a dávají se do souladu po 
revizi katastru.  
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 12. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 11. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.134 Koclířov s p. R.B., Koclířov, dle navrženého předpisu nájemného 
(50Kč/m2), na dobu určitou a to od 1.4.2019 do 31.3.2020. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části p.p.č. 2637 kú Koclířov od p. P.P., Koclířov ze dne 5.3.2019. 

 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018 od Pard. kraje ze dne 6.3.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pacht pozemku p.p.č. 5731 kú Koclířov od p. J.K., Koclířov ze dne 5.3.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje nabídku č. 2019/567-RRAPK-IČ:69153361(Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje) k zajištění administrace 
projektu “Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“ C.Z.05.3.29/0.0/16_041/0003797 v době udržitelnosti. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly z ÚP ČR - pobočky Pardubice ( 3 protokoly ) na vytvoření pracovních míst VPP ze dne 11.3.2019. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí veřejnou nabídku pozemků dle zákona č.229/1991 sb od SPÚ Pard.kraje , zn. SPU 092341/2019/544 104/HRO ze 
dne 11.3.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov na den 30.3.2019 pro SHD Koclířov pro pořádání turnaje ve stolním tenise dle 
žádosti ze dne 8.3.2019. 



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 12/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 12.3.2019 na OÚ Koclířov 

 

2 

 

 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost na výměnu stávajícího bytu č.4 za byt č.3 na č.p.89 Koclířov od p. M.M, Koclířov (po odstěhování p. M.Š.) ze 
dne 11.3.2019.  
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje finanční příspěvek SPCCH Svitavy (svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s.) ve výši 3 000Kč dle žádosti ze 
dne 6.3.2019. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje opravu příkopů(propustků) v č.p. 207 a 208 dle cenové nabídky od fi. K Nirváně s.r.o., IČ:25257544 Koclířov ze dne 
7.3.2019. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce bere na vědomí stav úhrad poplatků za psy a TKO za rok 2019 k 8.3.2019 a dlužné nájmy za obecní byty k 11.3.2019. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pacht pozemku p.p.č. 5731 kú Koclířov od p. B.P., Koclířov ze dne 8.3.2019. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č.3032,p.č.5424,p.č.1158, části p.p.č.2615/1(u č.p.89), části p.p.č.231/3-cca 
28m2,p.p.č.1899/1, p.p.č.1368/2,p.p.č.2081/1, p.p.č.2081/2, p.p.č.2081/4, p.p.č.1166/2, všechny v kú Koclířov. Na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 21:40 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


