
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 44/2019 
ze zasedání rady obce konaného dne 02.12.2019 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p. Kala  
Omluveni: p. Augusta, p. Bršlica,  
Začátek: 17:05 
Hosté: k bodu č. 3: p. M.A. – ředitel ZŚ a MŠ (rozpočet ZŠ a MŠ na r.2020)  
             k bodu č. 4: p. J.L. budovy v Lamačce, seznámení se záměrem 
 
                                                                                                                                                         radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 44. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 43.  
 3) a) Schválení střednědobého výhledu hospodaření na období 2021 – 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy,  
IČ: 71009426 
     b) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426. 
 4) Předložení záměru od Ing. J.L. na koupi a využití budov v areálu Lamačka (budovy včetně pozemků na st. p.č. 616,613 a 611 
všechny v k.ú. Koclířov). 
 5) Cena vodného v roce 2020 – informace z ČS Skupinového vodovodu ze dne 29.11.2019. 
 6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2015983/VB/7, Koclířov hostinec U tety – Knn se spol. Čez 
Distribuce a.s., IČ: 24729035 za cenu 40 540,- Kč+ DPH po upřesnění geometrickým zaměřením po realizaci dle předloženého návrhu. 
 7) Oznámení spol. LIKO Svitavy o výši poplatku za komunální odpad (zajištění sběru) pro rok 2020. (kalkulace ceny dle skutečnosti za 
rok 2019). 
 8) řešení přípravy infrastruktury (sítě) pro p.p.č. 5349/3,5349/4,5349/5,5349/6,5349/7 všechny v k.ú. Koclířov (žádost o stavební 
povolení). 
 9) Schválení rozpočtového opatření č. 18/2019. 
10) Schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 v Koclířově pro opatrovance p. R.H. + schválení uzavření 
dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 dle předloženého návrhu. 
11) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2022 obce Koclířov. 
 

Usnesení 1/2019  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 44. 
 
Usnesení 2/2019  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 43. 
 
Usnesení 3/2019  
a) Rada obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu (hospodaření) na období 2021-2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres 
Svitavy, IČ: 71009426. 
b) Rada obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426. 
 
Usnesení 4/2019  
Rada obce bere na vědomí předložený ústní záměr na koupi a využití budov v areálu Lamačka (budov včetně pozemků na st.p.č. 616,613 a 
611 vše v k.ú. Koclířov) od Ing. J.L.  
Rada obce schvaluje podání žádosti o koupi pozemku p.p.č. 4229 k.ú. Koclířov (část) od SPÚ, Česká republika. A schvaluje postoupení 
pronájmu části p.p.č. 4229 k.ú. Koclířov (okolo bývalé odchovny prasat) výměra cca 2 300 m2 pro Ing. J.L. 
 
Usnesení 5/2019  
Rada obce bere na vědomí informaci z členské schůze skupinového vodovodu o ceně vodného na rok 2020. (zvýšení o 75hal/m3  bez DPH ) Od 
1.5.2020 se DPH snižuje z 15% na 10%. Informace ze dne 29.11.2019. 
 
Usnesení 6/2019  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV – 12- 2015983/VB/7, Koclířov hostinec U tety – Knn se 
spol. ČEZ. Distribuce a.s., IČ: 24729035 za cenu 40 540 ,- Kč + DPH po upřesnění geometrickém zaměřením po realizaci dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 7/2019 
Rada obce bere na vědomí oznámení od spol. LIKO Svitavy o výši poplatku za zajištění sběru za komunální odpad pro rok 2020 dle kalkulace 
ceny dle skutečnosti za rok 2019. 
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Usnesení 8/2019 
Rada obce projednala možnosti řešení přípravy infrastruktury (sítě) pro p.č. 5349/3,5349/4,5349/5,5349/6,5349/7 všechny v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 9/2019 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 18/2019. 
 
Usnesení 10/2019 
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243v Koclířově pro opatrovance p. R.H. a schvaluje uzavření dodatku č. 4 
k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 dle předloženého návrhu do 29.2.2020. 
 
Usnesení 11/2019 
Rada obce schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu obce Koclířov na rok 2020 a střednědobého rozpočtu obce na roky 2020-2022 na ÚD a EÚD. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 20:25 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


