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

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 4. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 3.  
3) Žádost o podporu projektu Sociální automobil od dětského centra Svitavy. Žádost ze dne 30.1.2020. 
4) Schválení podání připomínek ke změně č. 1 územního plánu obce Koclířov dle předloženého návrhu. 
5) a) Žádost o bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov pro šipkařský klub Aligátoři Koclířov na den 15.2.2020 za účelem konání turnaje.                                                                                                          
        Žádost ze dne 28.1.2020. 
    b) Schválení bezúplatného pronájmu sálu KD Koclířov na den 15.2.2020. 
6) Informování rady starostou obce ve věci poskytnutí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 5.000.000Kč na předfinancování 
investičních akcí obce Koclířov v roce 2020. 
7) Schválení dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720878219 s Kooperativou pojišťovnou a.s., IČ: 47116617 dle předloženého návrhu. 
8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov. Žádost ze dne 3.2.2020. 
9) Schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 3 ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov dle předloženého návrhu.  
10) Žádost o poskytnutí finanční podpory od sl. R.S. Koclířov ze dne 3.2.2020 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 4. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 3. 
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz pro dětské centrum Svitavy, IČ: 60125501 se spol. Kompakt 
spol. s.r.o., Českomoravská agentura, IČ: 49551027, dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 30.1.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje doplnění připomínek pro zapracování do změny č. 1 územního plánu obce Koclířov a to: 1) pozemek p.č. 1471/1 k.ú. 
Koclířov změna z ZV (zeleň veřejná) do BV (bydlení venkovské) ; 2) pozemky p.č. 5053 a 333/1 k.ú. Koclířov změnit ze ZO ( zeleň ochranná) 
do OM (občanské vybavení- komerční zařízení) ; 3) parcelu p.č. 5284 k.ú. Koclířov a p.č. 5283 k.ú. Koclířov ponechat dle původního územního 
plánu v BV ( bydlení venkovské).  

 
Usnesení 5/2020  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o bezúplatný pronájem sálu v KD Koclířov pro šipkařský klub Aligátoři Koclířov na den 15.2.2020 za 
účelem konání šipkařského turnaje ze dne28.1.2020. 
b) Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov pro šipkařský klub Aligátoři Koclířov na den 15.2.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce ve věci poskytnutí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 5.000.000 Kč na 
předfinancování investičních akcí obce Koclířov v roce 2020.  
 
Usnesení 7/2020 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720878219 s Kooperativou pojišťovnou a.s., IČ: 47116617 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov od obce Koclířov, pověřeného opatrovníka ze 
dne 3.2.2020. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce neschvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 3 ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje poskytnutí finanční podpory sl. R.S. Koclířov na podporu v soutěžích „Bikini fitness“ na rok 2020 ve výši 7.000Kč 
z rozpočtu obce Koclířov. 
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Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 21:45 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


