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Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala 
Omluveni:  
Začátek: 17:46  
                                       radu obce vede starosta 
 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 43. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 42.  
 3) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov od p. A.V., Moravská Třebová na den 25.12.2019 od 15:00 – 18:00. Žádost ze dne 18.11.2019. 
 4) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2020 od Charita Svitavy, IČ: 47490462. Žádost ze dne 19.11.2019. 
 5) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2020 od Chrousti Koclířov (šipkaři). Žádost ze dne 20.11.2019. 
 6) Schválení rozpočtového opatření č. 17/2019.  
 7) Schválení uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 11.2.2019 s p. P.Č. dle předloženého návrhu.  
 8) Žádost o zrušení/ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.11.2019 k bytu č.p. 143 s p. M.S.. Žádost ze dne 25.11.2019 (schválení 
dohody o ukončení). 
 9) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov Pardubickým krajem – odborem finančním ze dne 14.11.2019. 
10) Atregia s.r.o., Brno – spolupráce v realizaci projektu „Realizace zeleně v obci Koclířov“. 
11) Žádost o pronájem zasedací místnosti KD Koclířov na den 28.11.2019 (na 3 hod) od p. V.S., žádost ze dne 22.11.2019.  
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 43. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 42. 
 
Usnesení 3/2019  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na den 25.12.2019 od 15:00 – 18:00 pro p. A.V., Moravská Třebová dle VOS č. 9/2015 dle 
žádosti ze dne 18.11.2019. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2020 od Charita Svitavy, IČ: 47490462 ze dne 19.11.2019. 
Finanční příspěvek bude zahrnut do návrhu rozpočtu obce roku 2020.  
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2020 od Chrousti Koclířov (šipkaři) ze dne 20.11.2019. Finanční 
příspěvek bude zahrnut do návrhu rozpočtu obce roku 2020. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 17/2019. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 11.2.2019 s p. P.Č., dle předloženého návrhu na dobu určitou do 
31.12.2019.  
 
Usnesení 8/2019 
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.11.2013 dohodou ke dni 30.11.2019 s p. M.S. K samotnému předání bytu dojde 
16.12.2019 z důvodu kompletního vyklizení budovy včetně pozemku. Od ukončení nájemní smlouvy do předání objektu není dovoleno topit, 
přespávat a používat el. energii. Povinností nájemce je odhlásit energie do 16.12.2019.  
 
Usnesení 9/2019 
Rada obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov Pardubickým krajem – finančním odborem ze dne 
14.11.2019.   
 
Usnesení 10/2019 
Rada obce bere na vědomí nabídku od spol. Atregia s.r.o.  Brno na autorský, technický dozor řízení projektu, výběrové řízení akce: 
„Revitalizace zeleně v obci Koclířov.“ Spol. Atregia s.r.o. bude vyzvána k předložení cenové nabídky. 
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Usnesení 11/2019 
Rada obce schvaluje pronájem zasedací místnosti KD Koclířov na den 28.11.2019 na 3 hod. pro p. V.S. Koclířov dle VOS č. 9/2015 dle žádosti 
ze dne 22.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica  
Rada skončena: 18:50 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


