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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica 
Omluveni: p. Augusta 
Hosté:  
Začátek: 18:00                                        radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 20. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 19.  
 3) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad TKO od p. Š.M.M. ze dne 10.5.2019. 
 4) Plnění rozpočtu 2019 – výkaz FIN 2–12 M za duben 2019. 
 5) Schválení dodatku č.1 k pachtovní smlouvě ev.č.5/2018 ze dne 31.7.2018 s p. M.Š. Koclířov (Vyjmutí pozemku p.č. 92/3 části-2845 
m2)  
 6) Informace o schválení dotace od Mikroregionu Svitavsko ve výši 50 000,- Kč. 
 7) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017136/VB/2Koclířov2040/4,W, RD nové OM, k NN se spol. 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 dle předloženého návrhu. 
 8) Schválení rozpočtového opatření č.4/2019. 
 9) Schválení roční závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za rok 2018 a schválení odpisového plánu na rok 2019 (žádost 
ředitele p. M.A. na schválení a převedení hosp. výsledku do rezervního fondu) 
10) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov na den 28.12.2019 od p. L.D. Koclířov ze dne 14.5.2019. 
11) Aktualizace seznamu parcel k výstavbě RD dle předloženého seznamu (pozemky v k.ú. Koclířov). 
12) Schválení záměru pronájmu části pozemku p.č. 405 k.ú. Koclířov (cca 300m2 ). 
13) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č.8/2019 se SDH Koclířov, IČ: 64210731dle předloženého návrhu. 
14) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č.9/2019 s Náš domov Koclířov, z. s. IČ: 68208553 dle předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 20. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 19.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o osvobození od poplatků za TKO za rok 2019 od p. Š.M.M. ze dne 10.5.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce v r. 2019 dle výkazu FIN 2- 12M v dubnu 2019. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k pachtovní smlouvě ev.č.5/2018 ze dne 31.7.2018 s p. M.Š. Koclířov, týkající se vyjmutí pozemku 
p.č. 92/3 k. ú. Koclířov (části o výměře 2845 m2) ze smlouvy s účinností od 1.6.2019 ostatní ujednání zůstávají nezměněny. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od Mikroregionu Svitavsko o schválení dotace ve výši 50 000,- Kč. z programu POV. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017136/VB/2 Koclířov,2040/4,W,RD-nové OM, k NN 
se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce neschvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov z důvodu zjištěných nedostatků 
inventarizace majetku za rok 2018 a čerpání finančních prostředků z dotace MŠMT č.16_022/0001381-01. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na den 28.12.2019 pro p. L.D. Koclířov dle VOS č.9/2015 na základě žádosti ze dne 
14.5.2019. 
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Usnesení 11/2019  
Rada obce schvaluje aktualizovaný seznam parcel k výstavbě RD k 14.5.2019 dle předloženého seznamu v k. ú. Koclířov. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č.405 k. ú. Koclířov (cca 300 m2) na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.8/2019 s SDH Koclířov, IČ: 64210731 dle předloženého návrhu ve výši 20 000,-
Kč.  
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.9/2019 s Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 68208553 dle předloženého návrhu ve 
výši 30 000,- Kč. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 21:00 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


