
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 6/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 31.1.2019 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Bršlica, p. Augusta   
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 6. 
2) Bod č. 13 z rady č. 5  
3) Bod č. 14 z rady č. 5  
4) Bod č. 15 z rady č. 5  
5) Bod č. 16 z rady č. 5  
6) Schválení záměru opravy části veřejného osvětlení od zemědělského areálu produčky až k č.p. 197 na základě nabídky od spol. 
Energo-montáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274 ze dne 12.12.2018. 
7) Osvobození poplatků za TKO za rok 2018 pro poplatníky s trvalým pobytem na ohlašovně dle seznamu z 31.1.2019. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 6. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce projednala smlouvu o výpůjčce s občanským sdružením Náš domov Koclířov, uzavřenou dne 4.6.2002. Rada obce pověřuje 
starostu obce k přezkoumání a posouzení smlouvy o výpůjčce s odborem kontroly a dozoru Pardubického kraje.  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce bere na vědomí podmínky o poskytnutí dotace od MMR ČR č. 117 D 513000421 na akci 5TI Koclířov.  
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje předložení nabídky komplexního řešení zeleně v obci (studie) od společnosti Atregia s.r.o.  
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce pověřuje místostarostu k předložení nájemní smlouvy na parcelu p.č. st. 633 KU Koclířov na příští radu. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje záměr opravy veřejného osvětlení od zeměděl. střediska produčky k č.p. 197 Koclířov dle cenové nabídky od spol. 
Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274 ze dne 12.12.2018. 
 
Usnesení 7/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za svoz TKO za rok 2018 pro poplatníky s trvalým pobytem na ohlašovně Koclířov 123 dle 
seznamu osob, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 19:50 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


