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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 39. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 38.  
 3) Schválení rozpočtového opatření č. 14/2019 dle předloženého návrhu. 
 4) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu obce ev.č. OŽPZ /19/25342 
s Pardubickým krajem IČ: 70892822 dle předloženého návrhu v částce 24 975,-Kč. 
 5) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 15/2019 s p. M.K. a p. L.K. Koclířov na pozemky p.č. 1210 a 1155/2 vše v k.ú. Koclířov dle 
předloženého návrhu smlouvy (doba neurčitá, nájemní 1,-Kč/m2/ročně. 
 6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 243 v Koclířově od p. T.H. ze dne 24.10.2019. 
 7) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.3.2019 s p. T.H., Koclířov, na byt č. 1 v č.p. 243 v Koclířově dle 
předloženého návrhu dodatku (na dobu určitou od 1.11.2019 do 15.1.2020). 
 8) Žádost o pronájem pozemku p.č. 1132/1 k.ú. Koclířov od p. O.L. apod. J.L. Koclířov. Žádost ze dne 29.10.2019. 
9) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. D.P. Koclířov, k bytu č. 4 v č.p. 243. 
10) Schválení uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 s p. D.P. dle předloženého návrhu dodatku (na dobu určitou 
od 1.11.2019 – 31.10.2020) není vhodnější kandidát na obsazení bytu. 
11) Seznámení rady obce s hydrogeologickým průzkumem pro vsakování přečištěných vod od spol. 2 G Geolog s.r.o., IČ:27529517. 
12) Řešení bydlení v domě č.p. 143 Koclířov – nájemce p. M.S. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 39. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 38. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje ev. č. OŽPZ 
/19/25342 s Pardubickým krajem, IČ:70892822 dle předloženého návrhu- poskytnutá částka 24 975,- Kč. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 15/2019 s paní M.K. a p. L.K. oba bytem Koclířov, na pozemek p.č. 1210 a p.č. 1155/2 dle 
předloženého návrhu za cenu 1,-Kč/m2/ročně. Celkové nájemné činí 382,- Kč/ročně. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 243 v Koclířově od p. T.H. ze dne 24.10.2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.3.2019 s p. T.H. k bytu č. 1 v č.p. 243 v Koclířově na dobu určitou a to 
od 1.11.2019 do 15.1.2020 dle předloženého návrhu. Nebyl jiný vhodný uchazeč o byt, v rodině je malé nezletilé dítě. 
 
Usnesení 8/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost odp. O.L.a p. J.L. oba bytem Koclířov na prodej pozemku p.č. 1132/1 k.ú. Koclířov, který je zveřejněný na 
ÚD obce. 
 
Usnesení 9/2019 
Rada obce bere na vědomí žádost od p. D.P. Koclířov na prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 ze dne 23.10.2019. 
 
Usnesení 10/2019 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 s p. D.P. k bytu č. 4 v č.p. 243 v Koclířově dle předloženého 
návrhu na dobu určitou a to od 1.11.2019 do 31.10.2020. Rada rozhodla na základě, že nebyl jiný vhodný uchazeč o byt. 
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Usnesení 11/2019 
Rada obce bere na vědomí hydrogeologický průzkum pro vsakování přečištěných odpadních vod v obci Koclířov od spol. 2 G. Geolog,s.r.o. 
posudek bude podstoupen komisi ŽP obce. 
 
. Usnesení 12/2019 
Rada obce bere na vědomí nabídku na bydlení pro p. M.S. od spol. Kalisax Svitavy. Nabídka bude podstoupena p. M.S., Koclířov. Zajistí 
starosta. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 19:35 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


