
  

Zápis č. 6/2019 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného  

dne 18.12.2019 v 18:00 hod. v Kulturním domě 
 

 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.01 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 15 - 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. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 1 

Schválení programu 6. 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. 1/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program  6. jednání ZO   

1) Zahájení – úvod 
2) Schválení programu ZO č. 6 
3) Schválení zápisu ZO č. 5 
4) Schválení OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu 
5)  Dispozice s majetkem obce 

a) Prodej pozemku p.č. 2615/64 – nově vzniklého dle GP č. 661-105/2019 v k.ú. Koclířov p. ,  
b) Prodej pozemku – nově vzniklých p.č. 2615/63 a 1772/2 dle GP č. 612-507/2019 p. ,  a 

nákup pozemku p.č. 1770/2 – nově vzniklého dle GP č. 612-507/2019 od p. , . 
Uskutečněním těchto záměrů dojde k majetkoprávním napravením mezi oběma stranami. 

c) Schválení uzavření směnné smlouvy mezi obcí Koclířov a p. Ing. , . Jedná se o pozemek obce 
p.č. 5174/1 dle nového GP č. 670-668/2019 za pozemky p.č. 4944, 4945, 4945 všechny ostatní komunikace a za pozemky 
4947, 4848, 4849, 4851, 4854 všechny uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Koclířov. Schválením tohoto záměru dojde 
k uspořádání vlastnických vztahů. Pozemky pod komunikací se převádí se všemi součástmi a příslušenstvím. 

d) Schválení prodeje pozemku p.č. 92/6 dle nově vzniklého GP č. 658-528/2019 na výstavbu RD p.            a 
p. , oba bytem  za cenu 200 tis. Kč (včetně DPH) 

e) Schválení prodeje p.č. 409/5 dle nově vzniklého GP č. 663-597/2019 p. ,  (pozemek je v k.ú. 
Koclířov) 

    6)     Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na r. 2020-2022 

    7)     Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

    8)     Schválení OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování a třídění komunálního odpadu 

    9)     Schválení OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu 

   10)    a)     Plán činnosti kontrolního výboru obce Koclířov pro rok 2020 

             b)    Plán činnosti finančního  výboru obce Koclířov pro rok 2020 

   11)    Schválení podání žádosti na MMR ČR – oprava místní komunikace 

   12)    SEKO Koclířov s.r.o. – společnost v likvidaci – zánik společnosti  
   13)    Diskuse a různé 

   14)    Závěr 
 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: p. Anna Oubrechtová, p. Romana Kulhanová, p. Marcela Kalová 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: sl. Lucie Prokešová, p. Přemysl Augusta 

Zápis vypracuje: p. Edita Prchalová 

Výsledek hlasování:  
PRO: 15                     PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                         
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 2.  
Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 5/2019 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 

Usnesení č.  2/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 5 z roku 2019. 
Výsledek hlasování:  
PRO: 14                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 1 (p. Kulhanová)                       
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 3  
 
Schválení OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
 
 



Usnesení č. 3/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.  
Výsledek hlasování:  
PRO: 15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4 
Schválení prodeje pozemku p.č. 2615/64 

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

Usnesení č. 4/6-2019: 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2615/64 nově vzniklý dle GP č. 661-105/2019 v k.ú. 
Koclířov, s p. , bytem , 569 11 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj 45,- Kč/m2. Celková cena činí 1 125,- 
Kč. 
Výsledek hlasování:  
PRO: 15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
   

K bodu č. 4 
Schválení prodeje pozemku p.č. 2615/63 a p.č. 1777/2 

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

Usnesení č. 4/6-2019: 
 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 2615/63 a p.č. 1777/2 nově vzniklých dle GP č. 612-

507/2019 obě v k.ú. Koclířov s p.  bytem , 569 11 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014. Pozemek p.č. 
2615/63 za 45,- Kč/m2, cena celkem činí 12 915,- Kč,  pozemek p.č. 1772/2  za 55,- Kč/m2 + DPH 21%, cena celkem činí 1 595,- Kč + 21% 
DPH ve výši 335,- Kč.  Celková cena za prodávané pozemky činí 14 845,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a uzavření kupní smlouvy k pozemku 1770/2 o výměře 43m2 (nově vzniklý dle GP č. 612-507/2019) 

v  k.ú. Koclířov s p. , bytem , 569 11 Koclířov za celkovou cenu  2 365,- Kč.(55,-Kč/m2). 

Výsledek hlasování:  
PRO: 15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 4 
Schválení směny pozemku p.č. 5174/1 za p.č. 4848, 4849, 4851, 4854, 4944, 4945, 4946 a 4947 

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

Usnesení č. 4/6-2019: 
 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu k pozemku p.č. 5174/1 nově vzniklého dle GP č. 670-668/2019 k.ú. Koclířov, ve 
vlastnictví obce Koclířov, IČ: 00276839 a k pozemkům p.č. 4848, 4849, 4851, 4854, 4944, 4945, 4946 a 4947 k.ú. Koclířov ve vlastnictví 
Ing. , bytem , . Touto směnou dojde k uspořádání vlastnických vztahů v dané 
lokalitě. Převáděné pozemky p.č. 4944, 4945 a 4946 se nacházejí pod místní komunikací pod označením 8c dle pasportu komunikací 
obce Koclířov,směr Dětřichov-Vysoké Pole. Směňované pozemky obou subjektů mají shodnou tržní hodnotu dle znaleckého posudku poř. 
č. 2438 vypracovaným Ing. , Moravská Třebová.   
Výsledek hlasování:  
PRO: 15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 4 
Schválení prodeje pozemku p.č. 92/6 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
V čase 18:39 odchází p. Kulhanová, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 14-ti zastupitelů. P. Kala navrhuje zahrnout do 
usnesení věcné břemeno – vedení veřejného osvětlení. V čase 18:40 přichází p. Kulhanová, zastupitelstvo je usnášení se schopné 
v počtu 15-ti zastupitelů. 
 

Usnesení č. 4/6-2019: 
 

d)  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a poté řádné kupní smlouvy včetně návrhu na 
vklad do KN na pozemek p.č. 92/6 nově vzniklého dle GP č. 658-528/2019  v k.ú. Koclířov panu  a paní  

, oba bytem , , pro výstavbu RD za cenu 200 000,- Kč včetně DPH dle VOS č.3/2014. Ke kupní ceně 
budou připočteny náklady na vyhotovení GP ve výši 4538,- Kč včetně DPH. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se ošetří ve prospěch 
obce Koclířov případné zřízení věcného břemene na elektrické vedení veřejného osvětlení.  
Výsledek hlasování:  
PRO: 14                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 1 (p. Kalová)                        
Návrh byl přijat. 
 



 
 
K bodu č. 4 
Schválení prodeje pozemku p.č. 409/5 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 
Usnesení č. 4/6-2019: 
e) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 409/5 nově vzniklý dle GP č. 663-597/2019 v k.ú. 
Koclířov, s p. Bc. , bytem , 569 11 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj 45,- Kč/m2. Celková cena za 
pozemek činí 14 175,- Kč. 
Výsledek hlasování:  
PRO: 15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2020 - 2022 

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

Usnesení č. 5/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2020-2022. 

Výsledek hlasování:  
PRO: 15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
Přestávka: 19:08 – 19:20  
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 
Schválení rozpočtu obce Koclířov na rok 2020 a udělení pravomocí radě obce 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Místostarosta podává vysvětlení, starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 
doplnění usnesení.   
 

Usnesení č. 6/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Koclířov na rok 2020 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 16 117 820,- Kč s celkovými 
výdaji ve výši 16 117 820,- Kč s financováním ve výši  0,- Kč Splátky dlouhodobě přijatých půjček budou hrazeny z hospodaření minulých 
let ve výši 561 167,- Kč. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona 
Č,128/2000 Sb, uděluje pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatřeni ve schváleném rozsahu a to pro rozpočtový rok 2020 včetně 
posledního závěrečného rozpočtového opatřeni. 
 a) zapojit veškeré účelově vázané finanční prostředky (např. dotace, příspěvky, granty, dary přiznané v průběhu roku) poskytnuté z jiného 
rozpočtu do rozpočtu obce 

 b) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu objektivně působících skutečnosti, 
které ovlivňuji plněni rozpočtu, aniž by se změnil schválený objem celkových výdajů 

 c) navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtovaných výdajů, za jedno rozpočtové opatření v celkové výši max. 300 tis, KČ za 
předpokladu, že dojde k navýšeni rozpočtem nepředvídatelných příjmů. 
 Po schváleni v radě obce budou elektronicky zasílána zastupitelům obce. 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                            PROTI: 0                               ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7 
Schválení OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování a třídění komunálního odpadu 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 
Usnesení č. 7/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2019  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koclířov. 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                          
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 8 
Schválení OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 
 Usnesení č. 8/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 



Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                          
Návrh byl přijat. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 9 
Schválení plánu činnosti kontrolního výboru obce 
Starosta předčítá návrh na usnesení. P. Votřel-předseda kontrolního výboru podává vysvětlení, starosta klade otázku, zda nemá někdo ze 
zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 
Usnesení č. 9/6-2019: 

        a) Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce. 
Výsledek hlasování:  
PRO:14                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 1 (p. Tesař)                          
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 9 
Schválení plánu činnosti finančního výboru obce 
Starosta předčítá návrh na usnesení. . V čase 20:02 odchází p. Kulhan, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 14-ti zastupitelů.  

P. Synková podává vysvětlení, v čase 20:03 přichází p. Kulhan, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 15-ti zastupitelů. Starosta 
klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 
Usnesení č. 9/6-2019: 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru obce. 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                         
Návrh byl přijat. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 10 
Schválení podání žádosti na MMR ČR – oprava místní komunikace 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
 
Usnesení č. 10/6-2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na MMR ČR na projekt Obnova místních komunikací v Koclířově – III. etapa.  

Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                         
Návrh byl přijat. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 11 
SEKO Koclířov s.r.o. – společnost v likvidaci – zánik společnosti 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení.  
P. Augusta pokládá otázku co bude s penězi co do této společnosti obec vložila. Starosta podává vysvětlení. 
 
Usnesení č. 11/6-2019: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zánik společnosti SEKO Koclířov s.r.o. v likvidaci, IČ: 28789768. 

Přestávka: 20:17 – 20:25  
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 12 
Diskuse a různé 

V čase 20:20 odchází p. Kulhanová a p. Pandulová zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 13-ti zastupitelů. 
Starosta podává zprávu o přípravě 5-ti pozemků pro výstavbu RD. Reagovala p. Maivaldová, p. Kala, p. Kalová, p. Kulhan 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 21:03 hod. 
Zápis byl zpracován dne 23.12.2019 
 
Zapsala:                             Edita Prchalová                 ..……………………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:                            Lucie Prokešová               .………………………………………. 
 
                           Přemysl Augusta               ……………………………………….  
 
 
                     
                     
 
                            ………………………………                                              ……………………………. 
            Jiří Tesař                             Rudolf Kala 
        starosta obce                                                                místostarosta obce 


