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Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p. Kala – příchod 17:20 
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 17:05 radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 9. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 8.  
3) Schválení veřejnoprávní smlouvy č.OKST-000X/19 s městem M.T. o výkonu městské policie MT na Hřebečském slunovratu 
15.6.2019 
4) Schválení objednávek č.24,25,26/2019 na přípravu projektů pro podání žádostí na dotaci od MMR ČR z národních programů 
172D8210-podpora obnovy a rozvoje venkova dle nabídky od ing.B.V., Svitavy. 
5) Stav žadatelů o obecní byty k 18.2.2019 (bez DPS čp.122). 
6) Schválení náplně činnosti komise sociální obce Koclířov. 
7) Schválení náplně činnosti komise životního prostředí obce Koclířov. 
8) Žádost na úlevu na poplatku za TKO pro rok 2019 na 3dítě v rodině od p.Š.S., Koclířov. Žádost ze dne 15.2.2019. 
9) Písemné sdělení od Náš domov Koclířov , z.s. ze dne 13.2.2019. 
10) Žádost o práci – VPP r.2019 od p.A.S.,Koclířov ze dne 13.2.2019 
11) Schválení uzavření smlouvy č.490190582 s Atlas consulting spol.s.r.o., IČ:46578706 pro 1 přístup do internetové aplikace právního 
infor.systému Codexis green dle předloženého návrhu. 
12) Schválení uzavření smlouvy č.493190256 s Atlas consulting spol.s.r.o., IČ: 46578706 o dodávce doplňku Liberis Silver 
k programovému vybavení Codexis green a jeho aktualizací dle předloženého návrhu.  
13) Přehled dlužných nájmů za obecní byty k 18.2.2019.  
14) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.2/2019 s Aligátoři Koclířov- šipkařský klub Koclířov – dle předloženého návrhu. 
15) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.3/2019 s keramickým a kreativním kroužkem Koclířov -dle předloženého návrhu. 
16) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.4/2019 s klubem pejskařů pozitivního tréninku , z.s. IČ:03787532 dle 
předloženého návrhu .  
17) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.5/2019 s Chrousti Koclířov – šipkový klub dle předloženého návrhu. 
18) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.6/2019 s p.R.S., Koclířov dle předloženého návrhu. 
19) SPÚ ČR odpovědi na převody pozemku: 
     1) Odpověď z 14.2.2019 ( p.č.4933,4934,4935/2) původní parcely + nová 5420 všechny v KÚ Koclířov 
     2) Odpověď z 18.2.2019 (p.č.4925 a p.č.5410) obě v KÚ Koclířov  
20) Zápis stavby vodárničky na st.p.č. 744- řešení pozemku s SPÚb ČR + přilehlá parcela č.1880/1 – zeleň veřejná  
21) Stav prací na veřejném osvětlení : 1) Spáleniště, 2) od č.p.197 k prodůčkám (č.p.215 a 216), 3)etapa Hřebeč- květen 2019. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 9. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 8. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKST-000K/19 s městem M.T. o výkonu městské policie M.T. na Hřebečském  
slunovratu dle předloženého návrhu ze dne 15.6.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
a) Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 24/2019 na přípravu projektu pro podání žádosti na dotaci od MMR ČR 

dot.titul.DT117d8210E – podpora obnovy a rozvoje venkova dle nabídky od ing. B.V., Svitavy. 
b) Rada obce schvaluje uzavření objednávky č.25/2019 na přípravu projektu pro podání žádosti na dotaci od MMR ČR dot.titul. 

DT117d8210C – podpora obnovy a rozvoje venkova dle nabídky od ing. B.V., Svitavy. 
c) Rada obce schvaluje uzavření objednávky č.26/2019 na přípravu projektu pro podání žádosti na dotaci od MMR ČR dot.titul. 

DT117d8210A – podpora obnovy a rozvoje venkova dle nabídky od ing. B.V., Svitavy. 
 

Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí stav žadatelů o obecní byty k 18.2.2019 (bez DPS č.p.122) 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje náplň činnosti sociální komise obce Koclířov dle předloženého návrhu. 
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Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje náplň činnosti komise životního prostředí obce Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2019  
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.Š.S., Koclířov dle 
žádosti ze dne 15.2.2019 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí písemné sdělení od Náš domov Koclířov ,z. s. ze dne 13.2.2019 o obsazenosti bytů v č.p.89. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o práci na pozici VPP na rok 2019 od p. A.S.  Koclířov ze dne 13.2.2019. 
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 490190582 se spol. ATLAS consulting spol.sr.o. IČ: 46578706 pro 1  přístup do  internetové 
aplikace právního infor. systému CODEXIS GREEN dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č.493190256 se spol.Atlas consulting spol.s.r.o. IČ:4657806 o dodávce Liberis Silver k programovému 
vybavení Codexis green a jeho aktualizací dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce bere na vědomí přehled dlužných nájmů za obecní byty k 18.2.2019 předloženou místostarostou obce. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.2/2019 s Aligátoři Koclířov – šipkařský klub Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.3/2019 s keramický a kreativní kroužek Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.4/2019 s klubem pejskařů pozitivního tréninku, z.s. IČ:03787532 dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.5/2019 s Chrousti Koclířov, šipkařský klub dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 18/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.6/2019 s p. R.S., Koclířov dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 19/2019  

a) Rada obce bere na vědomí odpověď od SPÚ ČR na převod pozemků – stará parcelní čísla p.č.4933,p.č.4934, a p.č.4935/2(nové 
číslo p.č.5420) vše v KÚ Koclířov ze dne 14.2.2019 

b) Rada obce bere na vědomí odpověď od SPÚ ČR na převod pozemků – p.č.4925 a p.č.5410 vše KÚ Koclířov ze dne 18.2.2019  
 

Usnesení 20/2019  
Rada obce bere na vědomí zapsání stavby vodárničky na st. p.č.744 na katastr nemovitostí do vlastnictví obce. Rada obce pověřuje starostu 
k jednání s SPÚ ČR st. p.č.744 a přilehlé parcely p.č.1880/1 – zeleň veřejná vše v KÚ Koclířov o bezúplatném převodu.  
 
Usnesení 21/2019  
Rada obce bere na vědomí stav prací na veřejném osvětlení na 1) spáleništi,2) od č.p.197 Koclířov k produčkám (č.p.215 a č.p.216), 3)Hřebeč 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:20 hod.       
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                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


