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     Vaše značka:                      Naše značka:                        Vyřizuje:                       V Koclířově dne: 
                                               1206/2019/Ko                         E.Veselá                        09.10.2019 
 
Věc:  Poskytnutí informací podle § 4 odst. 1 InfZ 

Obec Koclířov, Obecní úřad Koclířov   (dále jen “povinný subjekt“) ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen "INFZ")  Vám 
bezplatně poskytuje  na základě žádosti  ze dne 14.8.2019 čj: 1206/2019/Ko a na základě Rozhodnutí 
Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 68022/2019 ze dne 26.9.2019, ve které žádáte poskytnutí 
informací: 
 

1) Přehled všech investičních zakázek pro obec za období od 01.01.2014 do 30.06.2019, a to 

včetně uvedení výše celkových uhrazených nákladů za jednotlivé zakázky, a informací, kterým 
fyzickým či právnickým osobám byly zakázky přiděleny. Zároveň žádám o informace, jakým 
způsobem byli dodavatelé vybráni? 

2) Jaké jsou měsíční náklady na právní služby pro obec, a to za období od 01.01.2014 do 
31.03.2019? 

3) Podrobné informace o možnosti zakoupení dřeva od obce – cena, pořadník apod. 
 

V souladu s  §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám 
tímto v příloze tyto informace a požadované kopie bezplatně předkládáme. 
 

 

                                                                                                                                    Tesař  
                                                                                                                              starosta obce 
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Příloha: 
ad 1) 

Investiční akce za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

- Rekonstrukce zámečnické dílny, celkové náklady 3 207 108,04 Kč, výběrovým řízením byla 
vybrána spol.  s.r.o.  

Investiční akce za období 01.01.2015 – 31.12.2015 

- Areál zdraví 3. etapa, celkové náklady 209 970,- Kč, průzkum trhu, dodavatelé p. , 

, p.  

Investiční akce za období 01.01.2016 – 31.1.2016 

- Víceúčelové sportovní hřiště, celkové náklady 3 843 625,24 Kč, výběrovým řízením byla 
vybrána spol.  s.r.o. 

- Občanská vybavenost v prostorách bývalé váhy, celkové náklady 245 000,- Kč, průzkum trhu, 
dodavatelé p. , ,  s.r.o.,  

- Přístřešek fotbalových kabin, celkové náklady 94 980,62 Kč, průzkum trhu, dodavatelé 
, p.  

Investiční akce za období 01.01.2017 – 31.12.2017 

- Přístřešek u Kulturního domu, celkové náklady 138 871,12 Kč, průzkum trhu, dodavatelé 
, p.  

- Dětské hřiště obce Koclířov, celkové náklady 500 702,- Kč, výběrovým řízením byla vybrána 
spol.  s.r.o. 

- Rekonstrukce místní komunikace Hřebeč – Kamenná Horka, celkové náklady 1 847 622,71 Kč, 
výběrovým řízením byla vybrána spol.  a.s. 

Investiční akce za období 01.01.2018 – 31.12.2018 

- Doplnění veřejného osvětlení, celkové náklady 102 635,77 Kč, průzkum trhu, p.  
,  

- Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov, celkové náklady 1 961 964,- Kč, výběrovým 
řízením byla vybrána spol.  a.s. 

- Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov, celkové náklady 6 390 743,05 Kč, 
výběrovým řízením byla vybrána spol.  s.r.o. 

- Zřízení odpočinkového místa u pramene řeky Třebovky, celkové náklady 99 764,50 Kč, 
průzkum trhu, dodavatel  

- Oprava příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti, celkové 
náklady 1 028 598,01 Kč, výběrovým řízením byla vybrána spol.  s.r.o. 

 

ad 2) 

Měsíční náklady na právní služby obec nemá. Právní služby objednává operativně dle potřeby a 
požadavků obce. Celkové náklady za období od 01.01.2014 do 31.03.2019 činí 157 427,35 Kč. 
 

ad 3) 

Prodej dřeva je v obecních lesích v k. ú. obce Koclířov možný pouze samovýrobou a to na předem 
podané žádosti zájemce. Cena je stanovena na 100,- Kč bez DPH za 1 prm. Každý případ je 
konzultován s lesním hospodářem. Je veden pořadník a v případě další potřeby revírníka se obvolávají 
žadatelé. Záleží však na okolnostech a možnostech žadatele. Stává se i, že nepřijme  určenou lokalitu 
pro samovýrobu. Pak je osloven další. Ve vyjímečných případech prodá obec nahodilou těžbou dřevo 
zpravidla mimo les. Cena je vždy konzultována s OLH, včetně množství. 


