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Přítomni: p. Tesař (17:00 – 17:15, příchod 18.45) p. Kala, p. Augusta, p. Oubrechtová 
Omluveni: p. Bršlica 
Hosté:  
Začátek: 17:00                                        radu vede starosta, od 17:15 do 18:45 místostarosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 18. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 17.  
 3) ÚP Svitavy-schválení dodatku ke smlouvě SYA – V–1030/2019. Od 2.5.-30.9.2019 – úvazek 30 hod/týdně – pomocný dělník VPP- p- 
M.K. 
 4) Žádost o zaměstnání na pozici dělník od p. D.D. Koclířov, ze dne 23.4.2019. 
 5) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad 2019 od p. M.P. na 3 dítě v rodině (S.P.) Koclířov, žádost ze dne 17.4.2019. 
 6) Schválení uzavření smlouva o nájmu bytu s p. P.K. Koclířov, k bytu 100/6 v domě č.p. 100 v Koclířově od 1.5.2019 do 30.4.2020 dle 
předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného. Základní nájemné za m2 činí 50 Kč/m2 měsíčně. 
 7) Schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 30.4.2019 dohodou – nebytové prostory – půda, st. p.č. 
48/1 k.ú. Koclířov včetně všech dodatků s p. J.V. Koclířov. 
 8) Zákon o střetu zájmů – průběžné oznámení – všichni uvolnění členové zastupitelstva obcí. Povinnost podání průběžného oznámení 
za rok 2018 do 30.6.2019 – předáno členům rady obce.  
 9) Stanovisko Policie ČR – č.j. KRPE- 29205-1/ ČJ-2019_170906 připojení nemovitostí (5 pozemků pro výstavbu RD p.č. 5349 k.ú. 
Koclířov, ze dne 23.4.2019. 
10) Stav dlužníků za nájemné za obecní byty k 22.4.2019.  
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 18. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 17.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje dodatek k dohodě SYA – V-1030/2019 s úřadem práce Svitavy týkající se navýšení 1. pracovního úvazku na pozici VPP – 
pomocný dělník na úvazek 30 hod/týden s p. M.K. Koclířov od 2.5.2019 do 30.9.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici VPP s p. D.D. Koclířov ode dne 2.5.2019 do 30.11.2019 na úvazek 30 hod/týden 
hrazeno z rozpočtu obce. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 za 3 dítě v rodině pro žadatele p. Mgr. M.T. Koclířov dle 
žádosti ze dne 17.4.2019.  
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu s p. P.K. Koclířov, k bytu č. 100/6 v domě č.p. 100 Koclířov, na dobu určitou od 1.5.2019 
do 30.4.2020 dle předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného. Základní nájemné za m2 činí 50 Kč/m2/měsíc.  
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor-půda, st. p.č. 48/1 k.ú. Koclířov ze dne 1.8.2003 dohodou, 
včetně včech dodatků s p. J.V. Koclířov ke dni 30.4.2019. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí povinnost uvolněných členů zastupitelstva, místostarosty a členů rady obce podat průběžné oznámení za rok 2018 
dle zákona o střetu zájmů do 30.6.2019. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Policie ČR -č.j. KRPE – 29205-1/ČJ-2019-170906 na připojení nemovitostí (5 pozemků pro 
výstavbu RD parcela p.č. 5349 k.ú. Koclířov-varianta 5.nových připojení na komunikaci III. třídy v intravilánu obce Koclířov ze dne 23.4.2019. 
Rada obce pověřuje starostu obce k přípravě (zajištění) zpracování projektové dokumentace k variantě 1. sjezdu na III. třídy.  
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Usnesení 10/2019  
Rada obce bere na vědomí stav dlužníků za obecní byty k 22.4.2019. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 19:50 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


