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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Oubrechtová, p. Augusta 
Omluveni: p. Bršlica 
Hosté:  
Začátek: 17:10                                        radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 23. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 22.  
 3) Žádost o finanční dotaci od sportovního klubu FC Koclířov IČ: 49326945 na opravu střechy fotbalových kabin č.p. 256 ve vlastnictví 
obce ze dne 11.6.2019. Pardubický kraj na tuto opravu poskytl dotaci 100 000 Kč. Celková cena opravy činí 279 619 Kč. včetně DPH. 
 4) a) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za rok 2018  
     b) Schválení hospodářského výsledku ve výši 27 538,20 Kč.   
     c) Schválení využití daňové úspory 36 290 Kč na úhradu nákladů v roce 2019 v hlavní činnosti. 
     d) Schválení odpisového plánu na rok 2019. 
 5) Geometrický plán (GP) č. 648-284/2019 (p.č. 5433 na p.č. 5433/1 a 5433/2 + Schválení záměru pronájmu či prodeje pozemku p.č. 
5433/1 k.ú. Koclířov o výměře 597 m2 na ÚP a EÚD obce. 
 6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. M.S. Koclířov, schválení dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 – žádost 
ze dne 20.5.2019 (dodatek předložen). 
 7) Průběžné oznámení do centrálního registru podle zákona o střetu zájmů za období výkonu funkce v roce 2018(pro člena rady 
obce). 
 8) Žádost o pronájem obecního bytu od p. Z.F. Koclířov ze dne 10.6.2019. 
 9) Žádost o prodloužení obecního bytu č.14 /č.p. 122 od p. J.D. ze dne 6.5.2019. Schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 
12.1.2017 dle předloženého návrhu.    
10) Rozpočet na opravy v truhlářské dílně č.p. 153 v Koclířově od spol. P&P In Tech s.r.o. ze dne 11.6.2019 – žádost od p. B.ze dne 
2.5.2019 – projednáno v radě č. 19 pod usn. č. 9.  
11) Plnění rozpočtu r. 2019 za květen výkaz FIN 2-12 M. 
12) 3. Zasedání zastupitelstva obce – 21.6.2019 v 18:00 v KD Koclířov 
          PROGRAM:  
          1) Úvod + zahájení 
          2) Schválení programu jednání ZO č. 3  
          3) Schválení zápisu ZO z roku 2019 
          4) Zpráva starosty o činnosti rady + schválení zápisů RO č.16-22. 
          5) Schválení roční závěrky obce za rok 2018 a schválení rozpočtového účtu obce za rok 2018 s výhradou včetně zprávy o 
přezkumu hospodaření obce z Pardubického kraje ze dne 6.3.2019 a schválení opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov ze dne 6.3.2019.  
          6) Schválení odměny členů zastupitelstva obce Koclířov za 2019. – p. Veronika Pandulová – 1.500 Kč, p. Marcela Kalová – 
2.386Kč, p. Romana Kulhanová- 286 Kč., p. Ladislav Prchal- 2.386 Kč, p. Miroslav Křivánek 1.500 Kč, sl. Lucie Prokešová- 800 Kč 
          7) Schválení bezúplatného nabytí pozemku od ČR SPÚ p.č. 5283(dříve 4899) p.č. 5285(dříve 4901) 
          8)Schválení dotace ve výši 179 619 Kč sportovnímu klubu FC Koclířov z.s. na dofinancování opravy střechy fotbalových kabin 
č.p. 256  Koclířov s podporou Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč.  
          9) Dispozice s majetkem obce. 
         10) Různé 
         11) Závěr 
 
13) Zpráva starosty o průběhu prací na „ Vodovod Koclířov “  
14) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2019 za 3. dítě v rodině (R.M.) od p. Š.M. Koclířov ze dne 11.6.2019. 
15) Výsledky - Vesnice roku 2019 pro Pardubický kraj. 
16) Zpráva místostarosty o stavu dlužníků za nájmy obecních bytů k 9.6.2019 . 
17) Schválení zřízení nových prostor pro obecní knihovnu v č.p. 103 vedle pobočky Č. pošty. (oprava vodoinstalace, topení, podl. 
krytin, omítek) 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 23. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 22.  
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Usnesení 3/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční dotaci od sportovního klubu FC Koclířov IČ: 49326945 na opravu střechy fotbalových kabin č.p. 
256 ve vlastnictví obce ze dne 11.6.2019. Celková cena oprav činí 279 619 Kč. včetně DPH. Dotace z Pardubického kraje činí 100 000 Kč. 
 
Usnesení 4/2019  
a) Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov za rok 2018. 
b) Rada obce schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov – zisk ve výši 27 538,20 Kč. souhlasí s převedením 
celé částky do rezervního fondu. 
c) Rada obce schvaluje využití daňové úspory příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov ve výši 36 290 Kč. na úhradu nákladů v roce 2019 
v hlavní činnosti. 
d) Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov na rok 2019. 
 
Usnesení 5/2019  
a) Rada obce bere na vědomí geometrický plán č. 648-284/2019 (pozemek p.č. 5433 na 5433/1 a p.č. 5433/2 v k.ú. Koclířov). 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5433/1 k.ú. Koclířov o výměře 597 m2 dle GP č. 648-284/2019 na ÚD a EÚD.  
 
Usnesení 6/2019  
a) Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2016 na prodloužení nájemní smlouvy s p. M.S. Koclířov na 
dobu určitou a to od 1.7.2019 do 30.9.2019. Dle předloženého dodatku na základě žádosti ze dne 20.5.2019 ostatní ujednání zůstávají 
nezměněna. 
b) Rada obce neschvaluje úpravu předpisu nájemného týkající se nákladů na otop.  
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí oznamovací povinnost členů rady na průběžné oznámení do centrálního registru podle zákona o střetu zájmů za 
období výkonu funkce v roce 2018. 
 
Usnesení 8/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. Z.F. Koclířov ze dne 10.6.2019. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o nájemní byty.  
 
Usnesení 9/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.1.2017 k bytu č. 14 na č.p. 122 na prodloužení nájemní smlouvy s p. 
J.D. dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 6.5.2019 na dobu určitou a to od 1.7.2019 do 30.6.2020. Ostatní ujednání zůstávájí 
nezměněna.  
 
Usnesení 10/2019  
Rada obce bere na vědomí rozpočet na opravy v truhlářské dílně č.p. 153 Koclířov od spol. P&P In Tech s.r.o., Svitavy ze dne 11.6.2019 na 
základě žádosti od p. B. ze dne 2.5.2019, Projednáno v radě č.19 pod usnesením č.9.  
 
Usnesení 11/2019  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za rok 2019 dle výkazu FIN 2-12 M za květen 2019. 
 
Usnesení 12/2019  
Rada obce schvaluje termín konání 3. zasedání zastupitelstva obce Koclířov na 21.6.2019 v 18:00 v KD Koclířov dle navrženého programu. 
 
Usnesení 13/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o průběhu prací na akci „Vodovod Koclířov“. 
 
Usnesení 14/2019  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 dle OZV č.1/2018 za 3. a další dítě v rodině (R.M.) pro žadatele p.ŠM. 
Koclířov dle žádosti ze dne 11.6.2019. 
 
Usnesení 15/2019  
Rada obce bere na vědomí výsledek soutěže Vesnice roku 2019 pro Pardubický kraj. 
 
Usnesení 16/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce o stavu dlužníků za obecní byty k 9.6.2019. 
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Usnesení 17/2019  
Rada obce schvaluje zřízení nových prostor pro obecní knihovnu v č.p. 103 Koclířov (vedle pobočky Č. pošty) – opravy instalací, topení, podl. 
krytin, omítek a výměnu oken.  
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:45 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


