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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Oubrechtová,  
Omluveni: p. Augusta, p. Bršlica 
Hosté:  
Začátek: 17:00  
                                       radu obce vede starosta 
 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 33. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 32.  
 3) Žádost o změnu pachtovní smlouvy ev. č. 7/2018 od p. L.A., Koclířov(p.č. 575 část k.ú. Koclířov) schválení dodatku č. 1 k  této 
smlouvě dle předloženého návrhu, žádost ze dne 28.8.2018. 
 4) Schválení nákupu venkovního vánočního osvětlení od spol. Ateliér Maur s.r.o. Plzeň dle nabídky. 
 5) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany Jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019-II.kolo-poskytovatelem je Pardubický kraj, IČ: 
70892822(max. 25 800,-Kč -do výše 70% ze skutečných celkových nákladů-zásahové oděvy).  
 6) Žádost o pronájem zasedací místnosti KD Koclířov od p.  D.D. Koclířov ze dne 2.9.2019 (2.11.2019 od 12:00 – 22:00).   
 7) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2615/16 k.ú. Koclířov od p. K.S. Koclířov a p. L.S. Koclířov ze dne 2.9.2019. 
 8) Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 15.9.2019 s p. M.M. Koclířov č.p. 89 k bytu č. 4.  
 9) Schválení uzavření nájemní smlouvy s p. M.M. Koclířov, na byt č. 3 v č.p. 89 v Koclířově s účinností od 15.9.2019 na dobu neurčitou 
dle předloženého návrhu.   
10) Žádost o odkoupení stav. parcel č. 611, 613 a 616 včetně budov od p. Ing. J.L., Koclířov ze dne 2.9.2019.  
11) Schválení objednávky prací na el. instalaci VO na Hřebči dle cenové nabídky p. J.L. Dětřichov.  
12) Informace starosty o akcích: Vodovod Koclířov, ČOV č.p. 122, 125 a 243 a rekonstrukce místních komunikací II. etapa se spol. 
Skanska a.s. 
 
 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 33. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 32. 
  
Usnesení 3/2019  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o změnu pachtovní smlouvy ev.č. 7/2018 od p. L.A., Koclířov (týká se p.č. 575 k.ú. Koclířov- část)  ze dne 
28.8.2019. 
b) Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev.č. 7/2018 ( týká se části p.p.č. 575 k.ú. Koclířov) – snížení výměry 
pronájmu, ostatní ujednání zůstávají nezměněna, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje nákup venkovního osvětlení vánočního stromu od spol. Ateliér Maur s.r.o., Plzeň dle předložené nabídky. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 
Jednotky SHD obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019-II. kolo s Pardubickým krajem IČ: 70892822 do výše 70% ze skutečných 
celkových nákladů, max. 25 800,- Kč. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje pronájem zasedací místnosti KD Koclířov pro D.D., Koclířov na den 2.11.2019 od 12:00 do 22:00 dle VOS č. 9/2015 na 
základě žádosti ze dne 2.9.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2615/16 k.ú. Koclířov od p. K.S. a p. L.S. Koclířov dle žádosti ze dne 
2.9.2019. 
 
 
Usnesení 8/2019 
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Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 č.p. 89  Koclířov s p. M.M. dohodou k 15.9.2019. 
 
Usnesení 9/2019 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 89 Koclířov s p. M.M. s účinností od 15.9.2019 na dobu neurčitou dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení 10/2019 
a) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení stav. parcel č. 611, 613 a 616 v k.ú. Koclířov včetně budov od p. Ing. J.L. Koclířov ze dne 
2.9.2019. 
b) Rada obce pověřuje starostu k zajištění znaleckého posudku na stav. parcely č. 611, 613 a 616 k.ú. Koclířov včetně budov od Ing. S. B. 
 
Usnesení 11/2019 
Rada obce schvaluje objednání el. instalací na opravu VO – Hřebeč se spol. Lelek-Elektroservis s.r.o., Dětřichov, IČ:07869886 dle předložené 
nabídky. 
 
Usnesení 12/2019 
Rada obce bere na vědomí informace o akcích : Vodovod Koclířov, ČOV- č.p. 122, 125 a 243 a rekonstrukci místních komunikací II. etapase 
spol. Skanska a.s.  
  
 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 20:10 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


