
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 37/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 14.10.2019 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p.Oubrechtová, p. Augusta,  
Omluveni: p. Kala, p. Bršlica 
Hosté:  
Začátek: 17:20  
                                       radu obce vede starosta 
 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 37. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 36.  
 3) Schválení Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Koclířov platný od 1.11.2019. 
 4) Záznam o průběhu kontroly lesa ze dne 10.10.2019 Kú.Pk odborem ŽP a zemědělství (na OÚ doloženo 11.10.2019).  
 5) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti s p. T.V. Hejnice na stavbu přípojky NN 
k domu č.p. 152 v Koclířově dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 14.10.2019. 
 6) Plnění rozpočtu 2019 – výkaz FIN 2-12M za 9/2019.  
 7) Žádost o pronájem obecního bytu (č.p. 122- Koclířov) od p. M.H. Kamenná Horka, žádost od žadatelky ze dne 4.10.2019. 
 8) Žádost o koupi pozemků p.č. 390/12 a 392/12 v k.ú. Koclířov od p. J.V. Koclířov ze dne 10.10.2019. 
 9) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy IČ: 71009426 za školní rok 2018/2019. 
10) Rozpočet stavby na opravu místnosti v truhlárně č.p. 153 v Koclířově od p. D.N. (doručeno dne 8.10.2019 p. B). 
11) SPÚ ČR – p.S. – odpověď na žádost pronájmu(pachtu) pozemků p.č. 5346,5339 – ze dne 7.10.2019. 
12) Nabídka na odkup pozemků (části) od p.S.T., Koclířov po zaměření chodníků za cenu 100,-Kč/m2 – nabídka ze dne 3.10.2019 (GP č 
– 659-474/2019). 
13) Žádost o koupi pozemku p.č. 92/6 nově vzniklé dle GP č. 658-528/2019 pro výstavbu RD od p. L.H. Svitavy, ze dne 7.10.2019. 
14) Posouzení stability stavby č.p. 143 v Koclířově od Ing. M.N. Bezděz, ČKAITČ: 0700735 + návrh místostarosty p. R.K. ze dne  
13.10.2019. 
15) Nákup sněhové radlice na údržbu komunikací ( do 50 000,- Kč) pro potřebu obce Koclířov. 
16) Žádost o příspěvek z rozpočtu obce r. 2020 od p. R.S. Koclířov na podporu jezdectví-žádost ze dne 14.10.2019. 
17) Žádost o příspěvek z rozpočtu obce r. 2020 od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ:49326945 ze dne 14.10.2019. 
18) Znalecký posudek č. 201/19 – státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ:00016918 od p. Z.V.- p.č. 440 k.ú. Koclířov ze dne 
30.9.2019. 
19) Žádost o úlevu na poplatek za TKO pro rok 2019 od p. Š.S. na 3. a další dítě v rodině (dcera R.M. nar. 20.8.2019) – žádost ze dne 
11.10.2019. 
20) Zpráva od Judr. M.B. ve věci dlužníka M.P.(zpráva ze dne 14.10.2019. 
 
 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 37. 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 36. 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Koclířov platný od 1.11.2019 dle předloženého návrhu. 
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí zprávu o průběhu kontroly lesa krajským úřadem pardubického kraje odborem životního prostředí a zemědělství ze 
dne 11.10.2019. 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti s p. T.V. Hejnice na stavbu přípojky NN 
pro RD v č.p. 152 v Koclířově dle předloženého návrhu na základě jeho žádosti ze dne 14.10.2019. 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za rok 2019 a výkaz FIN 2-12M za 9/2019.  
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu (v č.p. 122) od p. M.H. Kamenná Horka. Žádost ze dne 4.10.2019 bude zařazena 
do pořadníku. 
Usnesení 8/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 390/12 a 392/9 v k.ú. Koclířov od p.J.V. Koclířov. Žádost podaná dne 10.10.2019. 
Usnesení 9/2019 
Rada obce bere na vědomí výroční zprávu od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ:71009426. 
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Usnesení 10/2019 
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na opravu – zateplení místnosti v truhlárně (č.p. 153 – Koclířov) od p. D.N. Svitavy (ze dne 
8.10.2019 – p. B.). Budou předloženy další nabídky pro porovnání ceny. Zajistí starosta. 
Usnesení 11/2019 
Rada obce bere na vědomí zprávu na podání žádosti o pronájem (pacht) užívání nemovité věci od ČR SPÚ Pardubice ze dne 7.10.2019. Jedná 
se o pozemky p.č. 5346,5339. Pozemky jsou již pronajaty. 
Usnesení 12/2019 
Rada obce bere na vědomí nabídku na prodej části pozemků podle GP č. 659-474/2019. jedná se o nově vzniklé pozemky p.č. 3047 a 1466/8 
obě v k.ú. Koclířov od p. Ing. S.T. Koclířov za cenu 100,-Kč/m2. Nabídka ze dne 3.10.2019. Bude předloženo pro jednání zastupitelstva obce. 
Kupujícím bude obec. 
Usnesení 13/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 92/6 dle nového GP č. 658/528/2019 v k.ú. Koclířov od p.L.H. a p. O.H. Svitavy. 
Žádost ze dne 7.10.2019. 
Usnesení 14/2019 
Rada obce bere na vědomí posouzení stavby domu č.p. 143 v Koclířově od p. Ing. M.N. Bezděz, ČKAITČ:0700735 a stanovisko místostarosty 
obce p.R.K. ze dne 13.10.2019. 
Usnesení 15/2019 
Rada obce schvaluje pořízení a nákup radlice na sníh pro zimní údržbu na nakladač v ceně do 50 000,- Kč. 
 
Usnesení 16/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce r. 2020 od p. R.S., Koclířov na podporu jezdectví. Žádost 
ze dne 14.10.2019 bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce pro rok 2020. 
 
Usnesení 17/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce r. 2020 od sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ: 
49326945 na podporu činnosti spolku. Žádost podaná dne 14.10.2019 bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce pro rok 2020. 
 
Usnesení 18/2019 
Rada obce bere na vědomí znalecký posudek č. 201/19 od Z.V. na pozemek p.č. 440 v k.ú. Koclířov pro prodej obci Koclířov od spol. Státní 
statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918. Bude předloženo k jednání zastupitelstva obce. 
 
Usnesení 19/2019 
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2019 za 3. a další dítě v rodině OVZ č. 1/2018 podle čl.6 bodu c žadateli p. Š.S. 
Koclířov na základě jeho žádosti ze dne 11.10.2019 (4. dítě v rodině R.M. nar. 20.8.2019)  
 
Usnesení 20/2019 
Rada obce bere na vědomí zprávu od Judr. M.B. ve věci dlužníka obce p. M.P. ze dne 14.10.2019. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena: 19:00 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


