
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 26.3.2019 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p.Kala, p. Bršlica p. Augusta,p. Oubrechtová – přišla 17:20  
Omluven/a:  
Hosté: p.Ing.M.A.- Ředitel ZŠ a MŠ k bodu č.5 – schváleno-nadpoloviční většina  
Začátek: 17:00                                        radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 14. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 13.  
3) Žádost od p. D.Z. ze dne 20.3.2019 o koupi pozemku p. č. 5428 kú Koclířov. 
4) Schválení uzavření nájemní ev.č.1/2019 s p. P.P. Koclířov na část p. č. 2637 -ost. plocha (105m2) dle předloženého návrhu. 
5) Řešení inventur ZŠ a MŠ za rok 2018 a čerpání dotace od MŠMT č.16_022/0001381-01 (kontrola dokladů). 
6) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.3.2019 k bytu č.1 v č.p.243 v Koclířově s p. Ž.K. na základě její žádosti ze dne 
25.3.2019. 
7) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1/v č.p. 243 v Koclířově s p. T.H. dle předloženého návrhu smlouvy. 
8) Žádost o vyjádření k navrženému dělení a odkupu části pozemku p. č. 2903 v kú od p. Ing. P.L. Koclířov ze dne 26.3.2019. 
9) Žádost o vyjádření k navrženému dělení a odkupu části pozemku p. č. 2615/1,5731 oba v kú Koclířov od p. J.H. Koclířov, p. B.P. 
Koclířov, p. B.K. Koclířov ze dne 26.3.2019. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 14. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 13. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p. p. č. 5428 kú Koclířov od p. D.Z. ze dne 20.3.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy ev.č.1/2019 s p. P.P. Koclířov na část pozemku p. č. 2637-ost.plochy (105m2) dle 
předloženého návrhu za 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od ředitele ZŠ a MŠ Koclířov ve věci nesrovnalosti inventarizace majetku ZŠ a MŠ k 31.12.2018 a čerpání a 
doložení dokladů dotace od MŠMT č.16_022/0001381-01 a ukládá řediteli ZŠ a MŠ p. Ing. M.A. předložit zprávu na příští radu. 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.10.2018 k bytu č.1 v č.p.243 s p. Ž.K. dohodou k 31.3.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 v č.p.243 Koclířov s p. T.H. na dobu určitou a to od 1.4.20189 do 30.9.2019 dle 
předloženého návrhu.  
Usnesení 8/2019  
     a) Rada obce bere na vědomí žádost o vyjádření k navrženému dělení a odkup části pozemku p. č. 2903 v kú Koclířov od p. Ing. P.L. 
Koclířov ze dne 26.3.2019. 
     b) Rada obce souhlasí s dělením pozemku p. č. 2903 kú Koclířov dle předloženého návrhu. 
Usnesení 9/2019  
     a) Rada obce bere na vědomí žádost o vyjádření k navrženému dělení a odkupu části pozemku p. č. 2615/1,5731 oba v kú Koclířov od p. 
J.H. Koclířov, p. B.P. Koclířov, p. B.K. Koclířov ze dne 26.3.2019 dle předloženého návrhu. 
     b) Rada obce neschvaluje návrh na dělení pozemků p. č. 2615/1 a p.č. 5731 oba v kú Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:50 hod.       
Starosta: 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


