
  

               Výpis ze zápisu č. 2/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                 
dne 26.04.2019 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/2-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 2. jednání ZO: 
 

1) Schválení programu ZO č. 2 

2) Schválení zápisů ZO č. 1 z roku 2019 

3) Zpráva starosty o činnosti rady obce od  č. 8 po č. 16 z roku 2019 

4) Schválení zprávy uplatňování územního plánu Koclířov za období 08/2015 – 08/2019 

5) Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 397/1,p.č.5438 a p.č.5493 k.ú. Koclířov od ČR – Státní pozemkový úřad 

6) Změna usnesení na odměňování zastupitelů (usn. č. 7/5-2018 – zastupitelstvo obce č. 5 z 2.11.2018) 

7) Zrušení vyhlášky OZV č. 02/98 o vytvoření a použití účelového fondu rozvoje bydlení v obci 
8) Dispozice s majetkem obce – prodeje: 

    - pozemek p.č. 5428 k.ú. Koclířov  

    - pozemek p.č. 5430 k.ú. Koclířov  

    - pozemek p.č. 5432 k.ú. Koclířov  a  

    - pozemek p.č. 1614/1, p.č. 2806, p.č.st.174/2 a p.č.st. 174/1 jehož součástí je budova čp. 96  

9) Schválení podání přihlášky do SMS ČR, IČ: 75130165 

10) Různé 

11) Diskuse 

12) Závěr 
 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: p. Šárka Maivaldová, p. Josef Votřel, p. Přemysla Augusta 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: p. Veronika Pandulová, p. Miroslav Křivánek 

Zápis vypracuje: p. Edita Prchalová 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č.  2/2-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 1 z roku 2019. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/2-2019: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti rady obce a to od č. 8 po č. 16 z roku 2019.  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/2-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Koclířov za období 08/2015 – 08/2019.  

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 5/2-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků od ČR Státního pozemkového úřadu Praha, IČ:01312774 p.č. 397/1, p.č. 5438 

a p.č. 5493 všechny v k.ú Koclířov. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/2-2019-I: 
Zastupitelstvo obce revokuje v plném rozsahu  usnesení č.  7/5-2018  zastupitelstva obce ze dne 2.11.2018 s účinností k 30.4.2019.   

 
Usnesení č. 6/2-2019-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 a s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve 
znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1.5.2019  na celé 

volební období 2018-2022 takto: 

místostarosta  15000,- Kč 

člen rady     2000,- Kč 

člen zastupitelstva obce       500,- Kč  
předseda výboru zastupitelstva obce                   1000,- Kč 

člen výboru zastupitelstva obce       800,- Kč 

předseda komise rady obce                                                    1000,- Kč 



člen komise rady obce      800,- Kč 

Při souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 
schválena zastupitelstvem obce (§ 74 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.). 
 

Usnesení č. 6/2-2019-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odměnu fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce takto: 
člen výboru zastupitelstva obce 400,- Kč/měsíčně 

člen komise rady obce 400,- Kč/měsíčně 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 7/2-2019: 
Zastupitelstvo obce ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 02/98 o vytvoření a použití účelového fondu rozvoje bydlení v obci včetně všech 
jejich dodatků. OZV končí dnem 27.4.2019. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 8/2-2019-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření řádné kupní smlouvy k pozemku p.č. 5428 v k.ú. Koclířov panu ,  

,  za cenu stanovenou VOS č. 3/2014, 65,- Kč/m2, ve výši 50 245,- Kč. 
 

Usnesení č. 8/2-2019-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření řádné kupní smlouvy k pozemku p.č. 5430 v k.ú. Koclířov paní ,  

 za cenu stanovenou VOS č. 3/2014, 65,- Kč/m2, ve výši 52 000,- Kč. 
 

Usnesení č. 8/2-2019-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření řádné kupní smlouvy k pozemku p.č. 5432 v k.ú. Koclířov manželům   

, ,  za cenu stanovenou VOS č. 3/2014, 65,- Kč/m2, ve výši 47 450,- Kč. 
 

Usnesení č. 8/2-2019-IV: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření řádné kupní smlouvy k pozemkům p.č. 1614/1, p.č. 2806, p.č. st.174/2 a pozemku p.č. 
st.174/1 jehož součástí je budova čp. 96,  v k.ú. Koclířov panu , ,  za cenu ve výši 300 000,- Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 2433 vyhotoveným Ing. . 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Diskuse: 
Starosta upozorňuje, technicky není schopen si vybrat dovolenou za rok 2018, bude požadovat na zastupitelstvu o proplacení (velké 
množství práce). 
P. Augusta se ptá jak řešit průjezd autobusů mimo trasu jízdního řádu a opravu komunikace, kterou tímto autobusy ničí.  
Starosta vysvětloval problematiku výstavby cyklostezky z Koclířova na Svitavy. Bez výstavby obchvatu Svitav se cyklostezka budovat 
nedá, čeká se na jeho výstavbu, protože nám nikdo neposkytne dotaci na cyklostezku, která nikam nevede. 
Další jednání zastupitelstva obce je plánováno na  21.6.2019.  
 
 
Za správnost výpisu:                           Edita Prchalová               ……………………………………… 
 
                                                                         Jiří Tesař                       ………………………………………. 
                             


