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Přítomni: p. Tesař, p.Kala, p. Augusta, p. Oubrechtová, p. Bršlica (od 17:20)   
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:00                                        radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 17. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 16.  
3) Schválení uzavření objednávky č. 45/2019 na provedení technického dozoru investora (TDI) při provádění stavby „Vodovod 
Koclířov, rok 2019“ s dodavatelem H-MONT Svitavy s.r.o, IČ: 04215851 na základě cenové nabídky ze dne 9.11.2018. 
4) Aktualizace a schválení povodňového plánu obce Koclířov. 
5) Aktualizace a schválení krizového plánu obce Koclířov. 
6) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 5428 k.ú. Koclířov od p. P.Z. Svitavy, ze dne 10.4.2019. 
7) Zpráva stavu výběru poplatků za TKO 2019 a poplatků za psy k 10.4.2019. 
8) 2. Zasedání zastupitelstva obce 26.4.2019 v18:00 v KD Koclířov 
     Program: 
                      1) Úvod + zahájení + schválení programu jednání (volba návrhové a mandátové komise + zapisovatel). 
                      2) Schválení zprávy uplatňování územního plánu Koclířov za období 08/2015–08/2019. 
                      3) Schválení bezplatného nabytí pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov od ČR – státní pozemkový úřad. 
                      4) Změna usnesení na odměňování zastupitelů (usn. č. 7/5-2018-zast. obce č. 5 z 2.11.2018 (výtka auditu PK). 
                      5) Zrušení vyhlášky OZV č. 02/98 o vytvoření a použití účelového fondu rozvoje bydlení v obci. 
                      6) Dispozice s majetkem obce. 
                      7) Schválení podání přihlášky do SMS ČR – (Sdružení místních samospráv) IČ: 75130165. 
                      8) Různé. 
                      9) Diskuze. 
                     10) Závěr. 
9) Cenová nabídka na opravu objektu v č.p. 89 – od p.S.Z., Svitavy ze dne 12.4.2019. 
10) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev.č.11/2016 s p. L.B. Koclířov, dohodou k 16.4.2019 a schválení uzavření nové nájemní 
smlouvy č.2/2019 na pozemek p.č. 1368/2 k.ú. Koclířov-část cca 20 m2 dle předloženého návrhu.   
11) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 14/2016 s p. J.D. a p.J.D. Koclířov, dohodou k 16.4.2019 a schválení uzavření nové 
nájemní smlouvy č. 3/2019 na pozemek p.č. 1368/2 k.ú. Koclířov-část cca 178 m2 dle předloženého návrhu. 
12) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev.č. 7/2016 a 3/2013 s p. M.P. Koclířov, dohodou k 16.4.2019 a schválení uzavření nové 
nájemní smlouvy č.4/2019 na pozemek p.č. 3032 k.ú. Koclířov – část cca 450 m2 dle předloženého návrhu.  
13) Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 30.5.2011 se spol. Fortech, spol. s.r.o, IČ: 48155811 dle 
předloženého návrhu.  
14) Schválení ukončení nájemní smlouvy ev.č. 2/2015 s p. D.B. Koclířov, dohodou k 16.4.2019 a schválení uzavření nové nájemní 
smlouvy č.5/2019 na pozemky p.č. 2081/1 a část p.č. 2841/4 o výměře cca 126 m2 všechny v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu. 
15) Schválení ukončení nájemní smlouvy č. 6/2012 s p. M.P. (zemřela 26.8.2018) v zastoupení s p.V.K.-jejím druhem dohodou 
k 16.4.2019 a schválení uzavření nové nájemní smlouvy č 6/2019 s p. V.K. Koclířov, na pozemek p.č. 1166/2 k.ú. Koclířov dle 
předloženého návrhu. 
16) Schválení ukončení nájemní smlouvy ev.č. 6/2009/166 s p. A.S. Koclířov, dohodou k 16.4.2019 a schválení uzavření nové nájemní 
smlouvy č. 7/2019 na pozemek p.č. 1158 – část cca 1106 m2 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.  
17) Informace schválených dotací od pardubického kraje (Boží Muka, Hřebečský Slunovrat). 
18) Veřejné osvětlení v obci: 
          a) Dokončení trasy na Spáleništi   
          b) Dokončení trasy od č.p. 197 k Produčkám (č.p. 215-216) postavit sloupy, instalovat lampy – dodavatelsky.  
          c) Příprava na trasu VO na Hřebči: 3-4 sloupy + lampy od brány areálu k restauraci U tety. 
19) Rozpočtové opatření č. 3/2019 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 17. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 16.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 45/2019 se spol. H-MONT Svitavy s.r.o, IČ: 04215851na výkon provedený technický dozor  
investora pro provedení stavby „Vodovod Koclířov , rok 2019“ dle cenové nabídky ze dne 9.11.2018.  



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 17/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 16.4.2019 na OÚ Koclířov 

 

2 

 

 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje povodňový plán obce dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje krizový plán obce dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení parcely p.č. 5428 k.ú. Koclířov od p. P.Z. Svitavy ze dne 10.4.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu výběru poplatků za TKO za rok 2019 a poplatků za psy k 10.4. 2019.  
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce Koclířov na 26.4.2019 v 18:00 v KD Koclířov včetně navrženého programu.  
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na opravu budovy č.p. 89 od p. S.Z. Svitavy ze dne 12.4.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
a) Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy ev.č. 11/2016 s p. L.B. Koclířov, dohodou k 16.4.2019 
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/2019 na pozemek p.č. 1368/2 k.ú. Koclířov-část cca 20 m2 s p. L.B. Koclířov od 
17.4.2019 dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 11/2019  
a) Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy ev.č. 14/2016 s p. J.D. a p. J.D. Koclířov, dohodou k 16.4.2019. 
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 3/2019 na pozemek p.č. 1368/2 k.ú. Koclířov-část cca 178 m2 s p. J.D. a p. J.D. Koclířov 
od 17.4.2019 dle předloženého návrhu smlouvy.  
 
Usnesení 12/2019  
a) Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy evč. 7/2016 a 3/2013 s p. M.P. Koclířov dohodou k 16.4.2019 
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4/2019 na pozemek p.č. 3032 k.ú. Koclířov-část 450 m2 s p. M.P. Koclířov od 17.4.2019 
dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 30.5.2011 se spol. Fortech, spol. s.r.o, IČ: 48155811 dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení 14/2019  
a) Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ev. č. 2/2015 s p. D.B. Koclířov, dohodou k 16.4.2019. 
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 5/2019 na pozemek p.č. 2081/1 a části pozemku p.č. 2841/4 o výměře cca 126 m2, 
všechny v k.ú. Koclířov s p. J.B. Koclířov od 17.4.2019 dle předloženého návrhu smlouvy.  
 
Usnesení 15/2019  
a) Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6/2012 s p. M.P. Koclířov (umrtí 28.8.2018) v zastoupení p. V.K. Koclířov (jejím druhem) 
dohodou k 16.4.2019.  
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 6/2019 s p. V.K. Koclířov, na pozemek p.č. 1166/2 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu 
smlouvy. 
 
Usnesení 16/2019  
a) Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ev. č. 6/2009/166 s p. A.S. Koclířov, dohodou k 16.4.2019. 
b) Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 7/2019 na pozemek p.č. 1158 k.ú. Koclířov-část cca 1106 m2 s p. A.S. Koclířov, dle 
předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce bere na vědomí informaci o schválení dotací od pardubického kraje na akce „Koclířov-Boží Muka-restaurování“ dotace 130 000 Kč., 
„Hřebečský Slunovrat“ dotace 30 000 Kč.  
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Usnesení 18/2019  
Rada obce bere na vědomí stav oprav veřejného osvětlení v obci: 
     a) Dokončení trasy na Spáleništi 
     b) Dokončení trasy od č.p. 197 k Produčkám (č.p. 215-216) - instalace sloupů a montáž osvětlovacích těles bude provedena dodavatelsky. 
Rada obce pověřuje místostarostu k zajištění dodavatele a koordinaci při zprovoznění trasy VO.  
     c) Příprava na opravu a doplnění trasy VO na Hřebči na trase od restaurace U tety k bráně areálu ds. Rada obce pověřuje místostarostu 
k zajištění akce. 
 
Usnesení 19/2019  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 18:40 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


