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

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 4. 
2) Zpráva (ústní) starosty o plnění rady č. 3. 
3) Dílčí zpráva inventarizace ZŠ a MŠ ze dne 18.1.2019. 
4) Žádost o osvobození poplatku za TKO pro rok 2019 od p. M.P. ze dne 21.1.2019. 
5) Stanovisko společnosti EKO-KOM o spolupráci s další autorizovanou obalovou společností ze dne 21.1.2019. 
6) Žádost o zaměstnání v údržbě (VPP) v roce 2019 od p. M.P., Koclířov ze dne 22.1.2019. 
7) Žádost SDH Koclířov na pronájem (bezúplatný) pro pořádaní Hasičského plesu dne 9.2.2019 + ohlášení akce.  
8) Žádost o pronájem obecního bytu od p. M.P., Koclířov, (výměna za větší byt) ze dne 17.1.2019. 
9) Nabídka nemovitého majetku k bezúplatného převodu (prodeji) od státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci – jedná se o 
pozemek p.č. 2953 – ost. komunikace – k.ú. Koclířov-Hřebeč. 
10) Informace od starosty obce ze setkání s radou Pardubického kraje ze d ne 21.1.2019 a o jednání na ŘSD v Pardubicích. 
11) Vyhodnocení  kulturní akce obecní ples – ze dne 19.1.2019. 
12) Znalecký posudek č. 2435 od Ing. S.B., na pozemek p.č.st. 633 – k.ú. Koclířov ze dne 22.1.2019. 
13) Rezignace na člena KV od p. E.P. ze dne 22.1.2019. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 4. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty o plnění rady č. 3. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce bere na vědomí dílčí zprávu o inventarizaci majetku ZŠ a MŠ ze dne 18.1.2019. 
  
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č. 1/2018 za 3. a další dítě v rodině žadateli p. M.P.  
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí dopis od spol. EKO-KOM a.s. ze dne  21.1.2019 ve věci další spolupráce s další autorizovanou obalovou 
společností. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP – údržba obce od p. M.P., Koclířov ze dne 22.1.2019. 
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD na Hasičský ples pro SDH Koclířov na den 9.2.2019 dle žádosti ze dne 18.1.2019. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o obecní byt (výměna za větší) od p. M.P., Koclířov, žádost ze dne 17.1.2019. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje získání pozemku p.č. 2953 k.ú.  Koclířov (Hřebeč) a to bezúplatně od státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci na 
základě jejich oslovení ze dne 17.1.2019.  
 
Usnesení 10/2019  
a) Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o setkání s radou Pardubického kraje ze dne 21.1.2019. 
b) Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o jednání na ŘSD v Pardubicích ze dne 21.1.2019 (plánovaná oprava tunelu Hřebeč). 
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí vyhodnocení akce obecní ples ze dne 19.1.2019 dle předložených podkladů nákladů a výnosů akce. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce bere na vědomí znalecký posudek č. 2435 od p. Ing. S.B., na p.p.č. st. 633 v k.ú. Koclířov. 
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Usnesení 13/2019  
Rada obce bere na vědomí rezignaci na funkci člena KV obce od p. E.P., Koclířov ze dne 21.1.2019. Žádost bude postoupena zastupitelstvu 
obce. 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 19:45 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


