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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica, p. Maivaldová (do 19:00) 
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:00 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu- pořadu jednání rady obce č. 12 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 11 
3) Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ – schválení dodavatele díla 
+ uzavření SOD dle návrhu hodnotící komise. 
4) Cyklostezka Koclířov – Svitavy – nabídka na vyhotovení polohopisu a výškopisu od Geodézie Svitavy ze dne 13.4.2018 pro PD. 
5) Schválení výsledku VŘ pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Výměna oken  a dveří v čp. 54 Koclířov“ včetně schválení 
uzavření SOD. 
6) ZŠ a MŠ Koclířov – rozhodnutí o přijetí ke vzdělání ze dne 12.4.18 – zápis do ZŠ 
7) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2018 za 3. Dítě v domácnosti od p. M.P. , Koclířov ze dne 5.4.2018 
8) Žádost o koupi palivového dříví od p. K.B. Koclířov ze dne 12.4.2018 
9) Žádost o koupi palovového dříví od p. A.Z., Koclířov ze dne 11.4.2018 
10) Vodárenská Svitavy, s.r.o. aktualizace smluv – č. 20220350 pro objekt čp. 54 – Koclířov dle předloženého návrhu. 
11) Stacionář Stonožka – žádost o dar ze dne 11.4.2018 
12) ČEZ distribuce, a.s., IČO: 247290035-smlouva o budoucí smluvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby číslo: IV-
12-2017136/02 dle předloženého návrhu. 
13) Žádost – rezervace o odkoupení pozemku od E. a J.V. Koclířov ze dne 10.4.2018 pro výstavbu RD. 
14) ERV – ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514 – cenová nabídka na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z dotačního 
titulu programu PK „Rozvoj infrastruktury v o oblasti vodního hospodářství „Vodovod Koclířov“ – schválení nabídky dle předloženého 
návrhu ze dne 9.4.2018 
15) Žádost o koupi pozemku p.č.  199/1 v k.ú. Koclířov od p. M. H., Koclířov ze dne 16.4.2018 
16) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2018 + čestné prohlášení od p. Š. M. M.ze dne  16.4.2018 
17) Žádost o zřízení věcného břemene-služebnosti pro nové připojení kNN , ČOV a vodovodu k objektu na p.č.st. 640/1 v k.ú. Koclířov 
od p. M.S., Koclířov ze dne 13.4.2018 
18) Uzavření pracovní smlouvy s p. P.Č., Koclířov na dobu určitou od 2.5.2018 – 31.10.2018 na pozici dělník v údržbě z rozpočtu obce 
Koclířov 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 12. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 11. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem 
„Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ 
a) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem Akvamont Svitavy, s.r.o., Hlavní 426/4, 56802 Svitavy-
Lačnov, IČ: 15035221. 
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Akvamont Svitavy, s.r.o., Hlavní 426/4, 56802 Svitavy-Lačnov, IČ: 15035221 dle 
předloženého návrhu. Nabídková cena činí 4954739,- Kč. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere schvaluje objednání výškopisu a polohopisu pro vypracování projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Koclířov – Svitavy“ 
dle cenové nabídky Geodezie Svitavy, IČ: 13553003 ze dne 16.4.2018. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce 
a) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výměna oken a dveří v čp. 54 Koclířov“ zakázky malého rozsahu. 
b) rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka  od VPO Protivanov, VPO okna, s.r.o., Soudní 3, Svitavy, IČ: 01666517 a schvaluje uzavření 
smlouvy s tímto dodavatelem dle předloženého návrhu. Nabídková cena činí 157745,- Kč bez DPH. 
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Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na ZŠ Koclířov ze dne 12.4.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. M.P.,Koclířov na 3 a další dítě v rodině, dle OZV č. 1/2017 
dle žádosti ze dne 5.4.2018. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. K.B., Koclířov ze dne 12.4.2018. Žádost bude postoupena OLH.  
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. A. Z., Koclířov ze dne 11.4.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje aktualizaci smlouvy č. 20220350 mezi obcí Koclířov a Vodárenskou Svitavy s.r.o. pro objekt čp. 54, Koclířov dle 
předloženého návrhu. Nová smlouva nahrazuje dosavadní smlouvu ze dne 30.12.2009. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o dar od stacionáře Stonožka ze dne 11.4.2018. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017136/02 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p.č. 1897/2, p.č. 1892/2 a části p.č. 2615/1, všechny v k.ú. Koclířov dle situačního 
nákresu od E. a J.V., Koclířov ze dne 10.4.2018. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce schvaluje cenovou nabídku na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Pard. kraje-rozvoj infrastruktury 
v oblasti vodního hospodářství na realizaci projektu „Vodovod Koclířov“ od spol. ERV-Ekologický rozvoj  a výstavba s.r.o., IČ: 27504514 a 
pověřuje starostu k vystavení objednávky. 
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1900/1 v k.ú. Koclířov od M.H., Koclířov ze dne 16.4.2018. 
 
Usnesení 16/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. Š.M.M. dle OZV č. 1/2017 čl. 6 bod B) dle žádosti 
16.4.2018. 
 
Usnesení 17/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost od p. M.S., Koclířov ze dne 13.4.2018  na zřízení věcného břemene – služebnosti v pozemku p.č.  390/3 
v k.ú. Koclířov pro vybudování vodovodní přípojky, umístění ČOV a nové přípojky NN pro objekt na st.p.č. 640/1 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 18/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. P.Č., Koclířov na dobu určitou od 2.5.2018 do 31.10.2018, na pozici dělník v údržbě 
z rozpočtu obce Koclířov. 
  
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   20:25   hod. 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


