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Přítomni: p. Tesař, p. Oubrechtová, p.Augusta, p. Bršlica, p. Kala  
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 2. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 1.  
3) Žádost o zaměstnání od p. A.K. ze dne 14.1.2020. 
4) Sdělení uzavření smlouvy o bezúplatný převodu pozemků ze dne 14.1.2020 s ČR SPÚ ČR (smlouva č. 1010991919). 
5) Žádost o pronájem zasedací místnosti + sálu KD Koclířov od p. V.S. Koclířov ze dne 14.1.2020. 
6) Žádost o odkoupení pozemku – parcely č. 5349/3 (popřípadě pozemků p.č. 5349/4,5349/5,5349/6,5349/7 od p. J.T. Svitavy a p. N.D. 
Koclířov ze dne 14.1.2020. 
7) Žádost o osvobození od poplatku za TKO pro rok 2020 od p. M.P. Koclířov za 3. a další dítě v rodině. Žádost ze dne 15.1.2020. 
8) Seznámení rady s výkazem FIN 2- 12M za 12/2019 (celý rok)  
9) Vyhodnocení obecního plesu – 18.1.2020.  
10) Žádost o pronájem sálu a zasedací místnosti v KD Koclířov od SDH Koclířov za účelem pořádání Hasičského plesu dne 8.2.2020, 
žádost ze dne 20.1.2020. 
11) Seznam pohledávek a neuhrazených faktur obce k 20.1.2020 (předkladatelem p. E.P.) 
12) Zveřejnění výzvy na dodávku herních prvků „Dětská hřiště v Koclířově“ dle předloženého návrhu. 
13) Přehled poplatku za rok 2019 (TKO+ poplatek za psy) stav k 20.1.2020. 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 2. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 1. 
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na obci od p. A.K. Koclířov ze dne 14.1.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí sdělení o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s ČR SPÚ (smlouva č. 1010991919) ze dne 
14.1.2020. 

 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje pronájem zasedací místnosti KD Koclířov na den 2.2.2020 a sálu KD Koclířov na den 29.8.2020 pro p. V.S. Koclířov dle 
VOS č.9/2015. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku parcely č. 5349/3 (popřípadě pozemků p.č. 5349/4; p.č. 5349/5; p.č. 5349/6; p.č. 
5349/7 – vše v k.ú. Koclířov) od p. J.T. Svitavy a p. N.D. Koclířov ze dne 14.1.2020. 
 
Usnesení 7/2020 
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO pro rok 2020dle OZV č. 3/2019 za 3 a další dítě v rodině dle žádosti ze dne 15.1.2020 od 
p. M.P. Koclířov (děti T.P. a M.P.). 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí výkaz FIN 2–12 M za 12/2019. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí vyhodnocení obecního plesu ze dne 18.1.2020. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sálu a zasedací místnosti KD Koclířov pro SDH Koclířov za účelem pořádání Hasičského plesu na 
den 8.2.2020 dle žádosti ze dne 20.1.2020. 
 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce bere na vědomí seznam pohledávek a neuhrazených faktur obce k 20.1.2020 předložený p. E.P. 
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Usnesení 12/2020  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy na dodávku herních prvků na akci „Dětská hřiště obce Koclířov“ dle předloženého návrhu včetně 
položkového rozpočtu.  
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce bere na vědomí přehled poplatků za TKO a psy – stav k 20.1.2020. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Ladislav Bršlica  
Rada skončena: 20:15 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


