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Přítomni: p. Kala, p. Augusta, p.Oubrechtová, p. Bršlica 
Omluveni: p. Tesař (řádná dovolená) 
Hosté:  
Začátek: 18:00  
                                       radu obce vede místostarosta 
 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 31. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 30.  
 3) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov na dny 13.-15.9.2019 od sl. P.J., Koclířov ze dne 13.8.2019. 
 4) Žádost o pronájem prostoru Areálu zdraví (srubu, sportovního hřiště, přístřešku a parketu) k pořádání nohejbalového turnaje a 
„Dne s hasiči“ na den 24.8.2019 od 8:00 do 02:00 od SHD Koclířov ze dne 13.8.2019. 
 5) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytového prostoru (hasičská zbrojnice) ze dne 1.9.2015 pro SHD Koclířov dle 
předloženého návrhu. 
 6) Ústní zpráva místostarosty obce o závěrech z nařízeného ústního jednání dne 13.8.2019 v 9:00 na MěÚ Svitavy – č.j. 41277-19/OV-
MAL/4910-2019 – terénní úpravy – B. 
 7) Schválení udělení plné moci k právnímu zastoupení advokátní kanceláři, Mohelnice ve věci o výpůjčce č.p. 140. 
  
 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 31. 
 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 30. 
  
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na dny 13.-15.9.2019 pro sl. P.J., Koclířov dle VOS č.9/2015 na základě žádosti ze dne 
14.5.2019. 
 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem Areálu zdraví u kostela (sportovní hřiště, srubu, přístřešku a parketu) pro SHD Koclířov za účelem 
pořádání nohejbalového turnaje trojic a „Den s hasiči“ na den 24.8.2019 od 8:00 do 02:00 dle žádosti ze dne 13.8.2019. 
 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatné výpůjčce nebytového prostoru ze dne 1.9.2015 pro SHD Koclířov, IČ: 
64210731 na prodloužení výpovědní doby ( smlouvu lze vypovědět nejdříve od 1.1.2027) dle předloženého návrhu dodatku. 
 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu místostarosty obce o výsledku nařízeného ústního jednání dne 13.8.2019 v 9:00 hodin na MěÚ Svitavy 
– č.j. 41277-19/OV-MAL/4910-2019 ve věci- terénní úpravy – B. 
 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje udělení plné moci k právnímu zastoupení advokátní kanceláři , Mohelnice, zastoupená Mgr. J.Z.H. ve věci právních 
vztahů ze smlouvy o výpůjčce s občanským sdružením „ Náš domov Koclířov“ – ukončení užívání majetku obce dle předloženého návrhu.  
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Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena: 19:30 hod.       
Starosta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


