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Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Bršlica 
Omluven/a: p. Kala, p. Augusta 
Začátek: 17:40 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 3. 
2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady č. 2. 
3) Schválení uzavření nájemní smlouvy s Českou poštou s.p. IČ: 47114983 na prostory pobočka pošty v čp. 103 v 1. NP v Koclířov dle 
předloženého návrhu. 
4) Schválení redakční rady Koclířovského zpravodaje – složení M.C., K.K., E.V. – odměna 300,- Kč/měsíčně na DPP 
5) Žádost o zaměstnání VPP na rok 2019 od p. Z.K., Koclířov ze dne 14.1.2019. 
6) Žádost o zaměstnání VPP na rok 2019 od p. L.K., Koclířov ze dne 14.1.2019. 
7) Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 5003, 5004, 5040 všechny v k.ú. Koclířov. 
8) Schválení záměru zajištění projektové dokumentace včetně stavebního povolení pro realizaci vybudování ČOV pro objekty čp. 122 , 
125, 103 a 243 všechny v majetku obce Koclířov dle cenové nabídky ze dne 14.1.2019 od spol. P&P InTech s.r.o. Svitavy, IČ: 07182619. 
9) Doporučení výběrové komise ze dne 15.1.2019 na přijetí p. E.P. do pracovního poměru na pracovní pozici administrativní  
pracovnice s nástupem od 1.2.2019. 
10) Informace od starosty o provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dne 10.1.2019. 
11) Nabídka na administraci žádosti pro dětské hřiště od p. A. L. ze dne 15.1.2019. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 3. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění usnesení rady č. 2. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Českou poštou s.p., IČ: 47114983 na prostory pobočky v čp. 103 v 1. NP v Koclířově od 
1.2.2019 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje složení redakční rady Koclířovského zpravodaje a to p. M.C., Koclířov, sl. K.K., Koclířov a p. E.V., Koclířov za měsíční 
odměnu na DPP ve výši 300,- Kč měsíčně, počínaje dnem 16.1.2019.  
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání (VPP) od p. Z.K., Koclířov ze dne 14.1.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání (VPP) od p. L.K., Koclířov ze dne 14.1.2019. 
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 5003, 5004, 5040 všechny v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje nabídky od spol. P&P InTech s.r.o. IČ: 07182619, Svitavy ze dne 14.1.2019 pro vypracování projektové dokumentace 
včetně stavebního povolení pro nové ČOV na čp. 103, 122, 125 a 243 – pro objekty v majetku obce Koclířov, dle předloženého návrhu nabídky. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje přijetí p. E.P. na pracovní pozici administrativní pracovnice s nástupem od 1.2.2019 na dobu neurčitou dle tabulkového 
platového zařazení na základě doporučení výběrové komise.  
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ze dne 10.1.2019.  
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce schvaluje nabídku na administraci projektu, včetně podání žádosti o dotaci na MMR ČR pro projekt dětské hřiště od p. A. L. ze dne 
15.1.2019. 
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Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 19:25 hod.       
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


