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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica, p. Augusta 
Omluveni:  
Hosté:  
Začátek: 18:35                                        radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 21. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 20.  
 3) Žádost od p. Ing. J.L. Koclířov, ze dne 16.5.2019 o podstoupení nájmu části pozemku p.č. 4229 v k.ú. Koclířov. 
 4) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 103 Koclířov od p. P.K. ze dne 22.5.2019 (dohodou k 31.5.2019). 
 5) Žádost o změnu v pachtovní smlouvě od p. L.L. Koclířov, k pozemku p.č. 92/3 na výměru 505 m2 (ev.č. smlouvy – 3/2018), žádost 
podaná dne 23.5.2019. 
 6) Stížnost na nájemníka p. R.H. ze dne 27.5.2019 od ostatních nájemníků z č.p. 243 Koclířov. 
 7) Žádost o brigádu pro svoji dceru od p. L.Č., Koclířov ze dne 20.5.2019. 
 8) Pozvánka na VH spol. LIKO Svitavy – 18.6.2019 v 9:00 dle pozvánky. 
9) Schválení zveřejnění záměru pronájmu p.č. 578 k.ú. Koclířov. 
10) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu 1 – Podpora kulturních aktivit na rok 2019 od Pardubického kraje, IČ: 
70892822 ve výši 30 000,-Kč na akci „Hřebečský slunovrat“. 
11) Schválení zveřejnění záměru pronájmu části p.č. 1585/1 k.ú. Koclířov cca 400 m2 dle předloženého návrhu. 
12) Žádost o spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. – žádost o podporu ze dne 7.5.2019. 
13) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 v č.p. 54 v Koclířově s p.V.Š. od 1.6.2019 – doba neurčitá dle předloženého návrhu 
smlouvy a předpisu měsíčního nájemného. 
14) Schválení výběru zhotovitele (podavatele) na ČOV pro objekty majetku obce č.p. 122. č.p. 125 a č.p. 243 dle doporučení hodnotící 
komise. 
15) Posouzení platnosti smlouvy o výpůjčce č.p. 140 občanskému sdružení „Náš domov“ od Mgr. J.Z.H. – advokátka – advokátní 
kancelář Mohelnice. 
16) GP – návrh na rozdělení pozemků p.č. 5414 k.ú. Koclířov. 
17) Uzavření DPP na 300 hodin s p. L.P. Koclířov od 1.6.2019. 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 21. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 20.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje podstoupení části pozemkové parcely č. 4229 k.ú. Koclířov, kterou má obec Koclířov pronajatou od ČR SPU dle 
situačního nákresu panu Ing. J.L. Koclířov, dle žádosti ze dne 16.5.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 103 Koclířov dohodou ke dni 31.5.2019 s p. P.K. Koclířov. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k pachtovní smlouvě ev.č.3/2018 s p. L.L. Koclířov, dle předloženého návrhu (úprava výměry 
pozemku p.č. 92/3 k.ú. Koclířov).  
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí stížnost od nájemníků bytového domu č.p. 243 Koclířov ze dne 27.5.2019 na nájemníka p. R.H. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje žádost o brigádu na obci Koclířov v období letních prázdnin pro sl. L.P. Koclířov ze dne 20.5.2019. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu spol. LIKO Svitavy dne 18.6.2019 v 9:00 dle pozvánky.  
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.č. 578 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 21/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 28.05.2019 na OÚ Koclířov 

 

2 

 

Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu 1 – podpora kulturních aktivit na rok 2019 od pardubického kraje . IČ: 
70892822 ve výši 30 000,-Kč na akci „Hřebečský slunovrat “  
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce schvaluje zveřejnění pronájmu parcely p.č. 158/1 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. dle žádosti o podporu ze dne 7.5.2019. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 54 Koclířov s p. V.Š. Koclířov od 1.6.2019 na dobu neurčitou dle 
předloženého návrhu smlouvy a předpisu nájemného. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce schvaluje na základě doporučení výběrových komisí dodavatele ČOV, včetně montáže pro objekty obce č.p.122, č.p.125 a č.p.243 
se společností AVJ Stavby s.r.o., IČ: 03189339. Jedná se o tři samostatné akce, včetně uzavření smluv o dílo. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce bere na vědomí posouzení platnosti smlouvy o výpůjčce č.p. 140 občanskému sdružení „Náš domov “ od Mgr. J.Z.H – advokátka, 
advokátní kancelář Mohelnice. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce schvaluje návrh GP na dělení parcely p.č. 5414 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje uzavření DPP na 300 hodin s p. L.P. Koclířov od 1.6.2019.  
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 22:10 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


