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Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p.Augusta, p. Bršlica, p. Kala – příchod 17:07 
Omluven/a:  
Hosté: p. P. Dokládal, p. H. Frančáková  k bodu č.10 – jednání od 18:00 
Začátek: 17:00 radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 10. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 9.  
3) Schválení dodavatele těžebních prací v obecních lesích pro rok 2019 dle poptávkového řízení. 
4) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 2637kú Koclířov. 
5) Zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) pozemku p.č. 5731 kú Koclířov. 
6) Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Svitavy, IČ:00277444 na výkon Městské policie při konání Hřebečského slunovratu (14.-
16.6.2019). 
7) Lesy ČR , lesní správa Svitavy, dopis ze dne 25.2.2019 – spolupráce při likvidaci černé skládky . 
8)Schválení dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 29.2.2016 s p. B.O., Koclířov, prodloužení o 1 rok - 1.3.2019-29.2.2020 ostatní 
ujednání beze změn – dle předloženého návrhu.  
9) Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Koclířov za období 08/2015-08/2019. 
10) p. P.D. - restaurace Fatima Koclířov, dopis 6.2.2019. 
11) Schválení náplně činnosti komise kulturní, sportovní a volnočasové. 
12) Schválení smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. ISTA ČR s.r.o., IČ: 61056758 dle předloženého návrhu.  
13) Žádost o zaměstnání na DPP od p. L.P., Koclířov ze dne 19.2.2019 
14) Zpráva starosty o podání žádostí o dataci na MMR ČR (4x) 
15)Objednání stožárů a světel dle nabídky- Elfetex s.r.o.,IČ: 40524485 ze dne 21.2.2019. 
16) Zpráva o fyzické inventuře ZŠ a MŠ předložená ředitelem Ing. M.A. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 10. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 9. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje dodavatele těžebních prací v obecních lesích pro rok 2019 spol. Ulrich-Šplíchal s.r.o., IČ: 27487849 na základě 
doporučení výběrové a hodnotící komise a uzavření smlouvy s dodavatelem. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č.2673 kú Koclířov. 

 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění pachtu (pronájmu) pozemku p.č.5731 kú Koclířov. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Svitavy, IČ:00277444 pro výkon Městské policie Svitavy na festivalu Hřebečský 
Slunovrat (14.-16.6.2019) dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí dopis od lesů ČR- lesní správy Svitavy ze dne 25.2.2019 ve věci spolupráce při likvidaci černé skládky na p.č.5194-
lesní porost ve vlastnictví lesů ČR. Rada obce neschvaluje se podílet jakkoliv na likvidaci této skládky. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29.2.2019 s p. B.O., Koclířov na dobu určitou a to od 1.3.2019-28.2.2020 
ostatní ujednání zůstává nezměněna. 
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Koclířov za období 08/2015-08/2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce projednala s p. P.D. a sl.  H.F. otázku provozování restaurace Fatima, spolupořádání akcí v obci a předběžná domluva termínu na 
setkání s německými rodáky 10.8.2019 – sobotní odpoledne – KD (areál zdraví). 
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Usnesení 11/2019  
Rada obce schvaluje náplň kulturní, sportovní a volnočasové komise dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se spol. ISTA ČR s.r.o.,IČ:61056758 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na DPP od p. L.P., Koclířov. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o podání žádostí o dotace na MMR ČR. Celkem se dle usnesení ZO poslaly 4 žádosti. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky 27/2019 dle nabídky od společnosti Elfetex, spol. s.r.o. ze dne 21.2.2019 na dodání sloupů a lamp 
pro veřejné osvětlení k Produčkám. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu o fyzické inventuře majetku k 31.12.2018 – příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s výhradami. 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař  
Ověřil/a:  Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:22 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


