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

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 13. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 12.  
3) Žádost o ukončení nájemní smlouvy č.1/2016 dohodou k 31.3.2019 s p. R.Z.,Koclířov, na pozemek p.č.(část) 409/2 kú Koclířov. 
Žádost ze den 18.3.2019. 
4) Žádost o pronájem sálu KD p. J.V., Koclířov. Žádost ze dne 18.3.2019. 
5) Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. ev. 6/2014 s p. K.H. Koclířov, na pozemky p.č. 186/3 a 1/3 výměry pozemku 1759 dohodou 
k 31.3.2019 + zveřejnění záměru pronájmu pro nové nájemce. 
6) Schválení darovací smlouvy na částku 20.000 Kč od skupinového vodovodu Svitavy, IČ: 60891068. 
7) Schválení uzavření dodatku č.1 k veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace od Skupinového vodovodu Svitavy – financování 
investiční akce „Vodovod Koclířov “ na zbývající část 5.500 000,- Kč dle předloženého návrhu. Poskytovatelem dotace je Skupinový 
vodovod Svitavy, IČ: 60891068, Svitavy. 
8) Žádost o koupi pozemků p.č. 1614/1, p.č. 2806, st.p.č. 174/2 a 174/1 včetně budovy č.p.96 od p. L.B. Koclířov, ze dne 14.3.2019. 
9) Oznámení – veřejné projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Mor.Třebová (územní plán). 
10) Zpráva od místostarosty Svitav p. P. Č. ve věci cyklostezky Svitavy-Koclířov ze dne 15.3.2019. 
11) Žádost o koupi pozemku p.č. 5430 kú Koclířov od p. L.H. Koclířov ze dne 13.3.2019. 
12) Žádost o koupi pozemku p.č. 5432 kú Koclířov od p. A.V. a p. J.V. Svitavy ze dne 13.3.2019. 
13) Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553 - podklady pro dodatek ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.3.2019. 
14) Energie pro s.r.o. IČ: 24701921- výzva k úhradě dlužné částky ze dne 12.3.2019. 
15) Žádost o osvobození od poplatků za TKO za 3. dítě v rodině (T.D.) na základě žádosti od p. L.D.,Koclířov ze dne 14.3.2019. 
16) Žádost o osvobození od poplatků za TKO za 3. dítě a 4.dítě v rodině (A.Š., M.H.) na základě žádosti od p. P.H., Koclířov ze dne 
13.3.2019. 
17) Pokračování v projektu „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“ 2 etapa (příprava PD na úseky od č.p. 122 k rozcestí u 
kapličky a od Zemachu č.p.127 k autobusové zastávce u Fatimy - zajistění PD pro stav. povolení. 
18) Schválení uzavření pracovní smlouvy na pozici dělník na dobu určitou (1.4.-30.11.2019) p. L.K. a Z.K. Koclířov z rozpočtu obce. 
19) Žádost od p. Ž.K.,Koclířov ze dne 13.3.2019 – prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.p.243. 
20) Revokace usn.č. 7/rady č. 6 ze dne 31.1.2019 v plném rozsahu. 
21) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s p. M.W Brno a p.J.W. Komjatice (S.R.) vodovodní přípojka p.č. 
2045/6 kú Koclířov. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 13. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 12. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ev.č.1/2016 s p. R.Z., Koclířov na část pozemku p.č. 409/2 (část) ze dne 5.4.2016 dohodou ke 
dni 31.3.2019 na základě jeho žádosti ze dne 18.3.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov p.J.V. Koclířov na den 22.3.2019 od 14:30. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ev.č.6/2014 ze dne 6.8.2014 s p. K.H., Koclířov na pozemek p.č.st.186/3 a 1/3 pozemku p.č. 
1759 dohodou ke dni 31.3.2019 na základě žádosti ze dne 18.3.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se skupinovým vodovodem Svitavy, IČ: 60891068 na částku 20 000,- Kč ve prospěch obce 
Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy. 
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Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se skupinovým vodovodem Svitavy, IČ: 60891068 na 
investiční akci. Vodovod Koclířov na celkovou částku 7.300 000,- Kč. Částka 1.800 000,- Kč byla poskytnuta v roce 2018.Zbývající část dotace 
ve výši 5.500 000,- Kč bude uhrazena na účet obce Koclířov do 30.6.2019-dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 1614/1, p.č. 2806, st.p.č.174/2, st.p.č.174/1 včetně budovy 96 vše kú Koclířov za cenu 
dle znal. posudku č.2433 ze srpna 2018 (300 000,-Kč) od p. L.B. Koclířov ze dne 14.3.2019. Rada schvaluje zveřejnění tohoto záměru na ÚD a 
EÚD obce. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí oznámení ze dne 14.3.2019 o veřejném projednání návrhu zprávy o uplatňování územ. plánu Mor. Třebová. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty města Svitav p. Pavla Čížka ze dne 15.3.2019 ve věci cyklostezky Svitavy-Koclířov. 
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 5430 kú Koclířov od p. L.H. Koclířov ze dne 13.3.2019. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 5432 kú Koclířov od.p. A.V. a p. J.V. Svitavy ze dne 13.3.2019. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce bere na vědomí návrh podkladů pro dodatek ke smlouvě o výpůjčce od Náš domov Koclířov, z.s. IČ:68208553 ze dne 13.3.2019. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce bere na vědomí výzvu o úhradě dlužné částky od Energie Pro s.r.o. IČ: 24701921 ze dne 12.3.2019. Výzva bude předána právnímu 
zástupci obce JUDr. M.B. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku TKO pro rok 2019 za 3. dítě v rodině (T.D.) dle OZV č.1/2018 podle čl.6 bod c, na základě 
podané žádosti p. L.D., Koclířov ze dne 14.3.2019. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku TKO pro rok 2019 za 3. dítě v rodině (A.Š.,M.H.) dle OZV č.1/2018 podle čl.6 bod c, na základě 
podané žádosti p. P.H, Koclířov ze dne 14.3.2019. 
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje zajištění projektové dokumentace pro pokračování „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ 2 etapa. 
Úseky: od č.p.122-DPS k rozcestí pod kapličkou, a od Zemachu č.p. 127 k autobusové zastávce parkoviště Fatima.  
 
Usnesení 18/2019  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici dělník na dobu určitou od 1.4. - 30.11.2019 s p. L.K. a p. Z.K.oba bytem Koclířov a 
s p. T.H. Kunštát. Náklady na mzdy budou hrazeny z rozpočtu obce Koclířov.  
 
Usnesení 19/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost od p. Ž.K. Koclířov ze dne 13.3.2019 ve věci prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1 v č.p.243 v Koclířově. 
 
Usnesení 20/2019  
Rada obce revokuje v plném rozsahu usnesení č.7-rady č. 6 ze dne 31.1.2019. 
 
Usnesení 21/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s p.M.W. Brno a s p. J.W. Komjatice (SR) na stavbu – 
vodovodní přípojka v pozemku p.č. 2045/6 kú Koclířov ve vlastnictví obce dle předloženého návrhu smlouvy. 
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Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 19:05 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


