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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová,  
Omluven/a: p. Bršlica 
Hosté : p. Ing. M. Ancin – ředitel ZŠ a MŠ  
Začátek: 17:40 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 5. 
2) Zpráva (ústní) starosty o plnění rady č. 4. 
3) Zpráva ředitele ZŠ a MŠ Ing. M. A. o inventurách za rok 2018 a chodu ZŠ a MŠ .  
4) Výkaz FIN 2 – 12M za 12/2018 – seznámení s výsledky za rok 2018. 
5) Dopis ze SUS PK od – Ing. M. N. ze dne 23.1.2019 ve věci řešení úpravy křižovatky na 1/35 a 1/34 s III. třídou komunikace č. 36824 
Koclířov. 
6) Prodej akcií ČS (nucený prodej – usnesení VH) z 3.10.2018. 
7) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 2/2019 s Farmou Koclířov s.r.o.,  Svitavy na p.č. 5462 – TTP o výměře 33 299 m2 v k.ú. 
Koclířov dle předloženého návrhu.  
8) Žádost o splátkový kalendář na uznání dluhů za nájemné od p. M. S., Koclířov ze dne 28.1.2019 
9) Stav dlužníků za obecní byty k 28.1.2019 předložený místostarostou (přehled dlužných nájmů – tabulka) . 
10) Žádost o ukončení nájmu bytu č. 11 v BD č.p.128 od p. G. S., Koclířov ze dne 17.1.2019. 
11) Schválení uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s p. R. K., IČ :74013831.  
12) Schválení platového výměru od 1.1.2019 řediteli ZŠ a MŠ p. Ing. M. A. dle předloženého návrhu. 
13) Opravení předmětu výpůjčky v souladu s platnou legislativou ve smlouvě o výpůjčce s občanským sdružením “Náš domov 
Koclířov“, IČ: 68208553 ze dne 4.6.2002 formou dodatku + kontrola stávající smlouvy.  
14)MMR ČR- dotace č. 117D 513000421 – název projektu 5TI Koclířov – předložení dokladů k dotaci dle podmínek (kolaudace – 
rozhodnutí ) do 30.5.2019 .  
15) Spol. Atredia s.r.o. řešení zeleně v obci – 30.1.2019 schůzka na OÚ.  
16) Nájemní smlouva s p. L.M., Biskupice – dořešit p.č. st. 633 v KŮ Koclířov.   
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 5. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu o plnění rady obce č. 4. 
 
Usnesení 3/2019  
a) Rada obce bere na vědomí informaci od ředitele ZŠ a MŠ p. Ing. M.A. o stavu provedených inventur ZŠ a MŠ Koclířov za rok 2018, kde 

byly objeveny nejasnosti. Rada ukládá řediteli ZŠ a MŠ Koclířov vysvětlující podrobnou zprávu do 5.2.2019.  
b) Rada obce schvaluje pronájem prostor tělocvičny ZŠ Koclířov pro Sportovní klub FC Koclířov. Bude uzavřena smlouva o bezplatné 

výpůjčce. Zajistí ředitel ZŠ a MŠ Koclířov Ing. M.A.. Starosta obce upozornil před hlasováním o možném střetu zájmů.  
c) Rada obce schvaluje pronájem prostor tělocvičny ZŠ Koclířov pro .P.V. , Koclířov. Bude uzavřena smlouva o bezplatné výpůjčce. Zajistí 

ředitel ZŠ a MŠ Koclířov Ing. M.A. 
  
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí výkaz FIN 2 – 12M  za 12/2018 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí dopis ze SUS PK – od Ing. M.N. ve věci řešení úpravy křižovatky na 1/35 a 1/34 s III.třídou komunikace č. 36824 
Koclířov ze dne 23.1.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí valné hromady České spořitelny a.s. ze dne 3.10.2018 o nuceném prodeji akcií ČS a.s. za cenu dle  
znaleckého posudku ( 700 ks akcií za celkem 929 600,- Kč).  
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 2/2019 s farmou Koclířov – IČ: 05729688, na parcelu p.č. 5462 KU Koclířov o výměře 
33 299 m2 s účinností od 1.2.2019 na dobu neurčitou za cenu 2.000Kč/ha/rok + DPH . 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce schvaluje dohodu o splátkách – splátkový kalendář na uznání dluhu za nájemné od p.M.S., Koclířov  na základě její žádosti ze dne 
28.1.2019. 
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Usnesení 9/2019  
Rada obce bere na vědomí stav dlužníků za obecní byty předložený místostarostou obce ke dni 28.1.2019. 
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č.11 v domě č.p. 128 Koclířov uzavřenou mezi obcí Koclířov a p.G.S. ze dne 15.8.2001  
a k ní náležejícímu dodatku č. 1 ze dne 1.1.2013 a smlouvy čj. 02/99 o příspěvku na bytovou výstavbu k budoucí nájemní smlouvě ze dne 
6.9.1999 včetně všech dodatků č.1 – č.3 dohodou k 31.1.2019 
 
Usnesení 11/2019  
a) Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s p. R.K., IČ: 74013831, Svitavy na část parcely p.č. 2403/53 k.ú. 
Koclířov o výměře 740 m2 včetně haly. Nájemné je stanoveno – hala o výměře 98 m2 – 2.200,- Kč/měsíc + DPH, zbylá část tj.642 m2- za 5,- 
Kč/měsíc + DPH.  Celkové nájemné činí 5.410 Kč/měsíc + DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.2.2019 na dobu neurčitou dle 
předloženého návrhu. 
b) Rada obce schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31.5.2006 mezi obcí a p. R.K., IČ: 74013381- na areál 
Hřebeč ke dni 31.1.2019. 
c) Rada obce schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 3.5.2004 včetně následujících dodatků mezi obcí 
Koclířov a p.M.S. , IČ: 72970791 – na zděný objekt a zpevněné plochy na Hřebči ke dni 31.1.2019 
d) Rada obce schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 2.1.2002 včetně následujících dodatků mezi obcí 
Koclířov a p. J.K., IČ: 66283337 – hala na Hřebči ke dni 31.1.2019 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje platový výměr od 1.1.2019 řediteli ZŠ a MŠ p. Ing. M.A.dle předloženého návrhu. 
 
Body jednání rady obce č.13 - č.16 budou přesunuty na příští jednání rady z časových důvodů. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 23:10 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


