
  

Zápis č. 3/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného  

dne 21.06.2019 v 18:00 hod. v Kulturním domě 
 

 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin starosta obce p. Tesař, který přivítal členy zastupitelstva a všechny přítomné hosty. 

Konstatoval, že Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a zveřejněno a je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 13 - ti 

členů zastupitelů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. Starosta upozornil, že je pořizován zvukový záznam pro potřebu 
vypracování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Koclířov. 
Omluveni: Radka Synková, Šárka Maivaldová 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 1 

Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
Jelikož se k tomuto návrhu nikdo nevyjádřil, starosta obce nechává hlasovat.  
 

Usnesení č. 1/3-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 3. jednání ZO: 
 

1) Schválení programu ZO č. 3 

2) Schválení zápisů ZO č. 2 z roku 2019 

3) Zpráva starosty o činnosti rady obce + schválení zápisů RO č. 16 -22 

4) Schválení roční závěrky obce za rok 2018 a schválení závěrečného 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 

5) Schválení mimořádné odměny členům zastupitelstva obce Koclířov za  2019 

    p.  – 1500,- Kč, p.  – 2386,- Kč, p.  – 286,- Kč,  
p.  – 2386,- Kč, p.  – 1500,- Kč, sl.  – 800,- Kč 

6) Schválení bezúplatného nabytí pozemku od ČR SPÚ, p.č. 5283 (dříve 4899), p.č. 5285 (dříve 4901) 
7) Schválení dotace ve výši 179 619,- Kč Sportovnímu klubu FC Koclířov, z.s. na dofinancování opravy střechy fotbalových kabin čp. 
256, Koclířov s podporou Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč 

8) Dispozice s majetkem obce (p.  a p.  – p.č. 2040/4 schválení řádné kupní smlouvy) 
9) Různé 

10) Závěr       
Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: p. René Kulhan, p. Romana Kulhanová, sl. Lucie Prokešová  
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: p. Ladislav Prchal, p. Josef Votřel  
Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                         
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 2.  
Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 2 z roku 2019  
Starosta předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č.  2/3-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 2 z roku 2019. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 11                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 2 (p. Kulhan, p. Kulhanová)                       
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 3  
Schválení zápisů z rad obce od č. 16 po č. 22 z roku 2019 
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává zprávu o konání rad obce. Probíhá diskuse. Zastupitelé se ptají na vybraná usnesení z rad 

obce, reaguje starosta obce. Poté starosta předčítá návrh na usnesení a vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 3/3-2019: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti rady obce a schvaluje zápisy z rad obce od č. 16 po č. 22 z roku 
2019.  
 

Výsledek hlasování:  
PRO:13                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4 
Schválení účetní závěrky obce Koclířov 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
V čase 19:10 odchází p. Bršlica, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné v počtu 12-ti členů zastupitelstva obce, poté starosta vybízí k 
hlasování.  
 

Usnesení č. 4/3-2019-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2018, sestavenou ke 

dni  31.12.2018. Protokol je přílohou dnešního zasedání ZO. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 4 
Vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2018 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté 

vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 4/3-2019-II: 
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 bez výhrad. Protokol je přílohou dnešního 
zasedání ZO. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 4 
Schválení závěrečného účtu za rok 2018 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté 

vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 4/3-2019-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
s výhradou. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 4 
Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté 

vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 4/3-2019-IV: 
Zastupitelstvo přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov ze 
dne 6.3.2019. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

Přestávka 19:15 – 19:25. V čase 19:25 přichází p. Bršlica, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné v počtu 13-ti členů zastupitelstva 
obce. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Schválení mimořádných odměn 

Starosta předčítá návrh na usnesení, předává slovo účetní obce p. Hurychové, která vysvětluje výši stanovení odměn, poté klade otázku, 
zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. Zastupitelé p. Pandulová, p. Kalová, p. Kulhanová, p. Prchal, p. Křivánek a sl. 
Prokešová upozorňují před hlasováním na možný střet zájmů jejich osob, poté starosta vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 5/3-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné odměny členům zastupitelstva obce Koclířov za přípravu a organizaci kulturních a 
společenských akcí za období od 1.1.2019 do 10.6.2019 takto: 

- p.  – 1500,- Kč,  
- p.  – 2386,- Kč,  
- p.  – 286,- Kč, 
- p.  – 2386,- Kč,  
- p.  – 1500,- Kč,  
- sl.  – 800,- Kč. 

 



Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 1 (p. Kalová)                        
Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 
Schválení bezúplatného nabytí pozemků 

Starosta předčítá návrh na usnesení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté 

starosta vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 6/3-2019-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků od ČR Státního pozemkového úřadu Praha, IČ:01312774 p.č. 5283 (dříve 
4899) a p.č. 5285 (dříve 4901) oba v k.ú Koclířov. 
                          

Výsledek hlasování:  
PRO:13                             PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7 
Schválení poskytnutí účelové dotace Sportovnímu klubu FC Koclířov, z.s. 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
Starosta p. Tesař a p. Křivánek upozorňují na možný střet zájmů jejich osob, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 7/3-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace Sportovnímu klubu FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945, Koclířov 256, 569 11 
Koclířov ve výši 179 619,- Kč, na dofinancování opravy střechy fotbalových kabin na čp. 256 Koclířov v majetku obce s podporou 

Pardubického kraje ve výši 100 000,- Kč. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 2 (p. Kulhan, p. Kulhanová)                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 8 
Schválení uzavření řádné kupní smlouvy k pozemku p.č. 2040/4 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení a poté 

starosta vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č. 8/3-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření řádné kupní smlouvy k pozemku p.č. 2040/4 v k.ú. Koclířov paní Mgr. , bytem 

 a panu Mgr. , bytem  a návrhu na vklad 
do KN. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:13                                     PROTI: 0                                 ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
V čase 20:26 odchází p. Pandulová, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné v počtu 12-ti členů zastupitelstva obce. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 9 
Různé - diskuse: 
sl. Prokešová se ptá na sekání trávy na Spáleništi z důvodu nepřehlednosti odbočení ze Svitav na Spáleništi do Koclířova, reaguje 
starosta, požádá vlastníka o možnost posekání 
p. Kulhanová se ptá na řešení parkování před obchodem a vykládky zboží, reaguje starosta, podá návrh u vedoucí prodejny, zda by 
nákladní automobily se zásobováním nemohly parkovat z boku u hasičské zbrojnice 
p. Kulhan se ptá na možnost pořízení zakoupení mulčovače za obecní traktor, reaguje starosta 
starosta informuje o potřebě zřízení komise, která se bude zabývat problematikou výstavby ČOV v obci Koclířov, ke starostovi a k 
místostarostovi přihlásil se p. Kulhan za komisy životního prostředí 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 21:12 hod. 
Zápis byl zpracován dne 25.06.2019 
 
Zapsala:                             Eva Veselá              ..……………………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:                            Ladislav Prchal         .………………………………………. 
 
                           Josef Votřel               ……………………………………….  
                     
                     
 
                            ………………………………                                              ……………………………. 
            Jiří Tesař                               Rudolf  Kala 
        starosta obce                                                                místostarosta obce 


