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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica (od 17:45) 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
Začátek: 17:00 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 13 
2) Zpráva starosty o plnění rady č. 12 
3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  k bytu v čp. 100 v Koclířově + uzavření dodatku č. 2 – žadatel p. P.K., Koclířov, žádost  
ze dne 24.4.2018 
4) Podání žádostí na MMR o zkrácení trvání zástavy ve prospěch MMR dle předloženého seznamu akcí od MMR ze dne 24.4.2018. 
5) Oznámení ředitele ZŠ a MŠ ze dne 24.4.2018 o ředitelském volnu. 
6) Žádost o pronájem pozemků p.č. 128, část p.č. 2664/2 a část p.č. 92/3, všechny v k.ú. Koclířov od p. L.L., Koclířov ze dne 23.4.2018 + 
zveřejnění záměru na ÚD obce 
7) Žádost o obecní byt (pronájem) od p. Z.F., Koclířov ze dne 18.4.2018 
8) Žádost – objednávka na sál KD – 24.5.2018 (16:00 – 19:00 hod.) – ČSSD OV Svitavy, ze dne 19.4.2018. 
9) Žádost o odnětí půdy ze ZPF p.č. 4121/1 k.ú. Koclířov pro výrobní areál spol. SchumiTransport s.r.o., IČ: 27552390. Zajišťuje a hradí 
investor. 
10) Zpráva starosty o jednání na MAS Svitavy ze dne 24.4.2018 
11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. SchumiTranstport s.r.o., IČ: 27552390 na p.č. 4115/2 k.ú. Koclířov pro 
zřízení vodovodní přípojky cca 15 m a vodoměrné šachty na dobu neurčitou za cenu 2000,- Kč + DPH. 
12) Žádost o pronájem obecního bytu od p. J.L., Koclířov ze dne 17.4.2018 
13) Žádost o pronájem zasedací místnosti  v KD na den 31.5.2018 od 16:00 na výroční členskou schůzi – Náš domov Koclířov, z.s. ze 
dne 17.4.2018. 
14) Zpráva starosty o průběhu inv. akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov v obci Koclířov“ (podpis SOD, úvěrové 
smlouvy u ČS a.s.) 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady č. 13. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 12. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 l míke,mé smlouvě  ze dne 22.4.2017 s panem P.K., Koclířov k bytu č. 6 na dobu určitou od 
14.5.2018 do 30.4.2019. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě zůstávají nezměněna.  
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje podání žádosti na MMR o zkrácení trvání zástavy ve prospěch MMR: ev. č. 3174200285, ev. č. 3174201301, ev.č. 
3174201302, ev.č. 3174202741, ev.č. 3174202762, ev.č. smlouvy 1149. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od ředitele ZŠ a MŠ Koclířov p. Mgr. Z. P. o ředitelském volnu na 30.4.2018 a 7.5.2018. Uzavřena bude ZŠ, 
MŠ a jídelna. 
 
Usnesení 6/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p.č. 128, část p.p.č. 2664/2 a část p.p.č. 92/3 všechny v k.ú. Koclířov od p. L.L., 
Koclířov ze dne 23.4.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 128, části 2664/2 a části 92/3, všechny v k.ú. Koclířov. Celková výměra cca 1500 
m2 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce  bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. Z.F., Koclířov ze dne 18.4.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku o 
pronájem obecních bytů. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje pronájem sálu v KD Koclířov pro OV ČSSD Svitavy na 24.5.2018 (16:00 – 19:00 hodin) dle žádosti ze dne 19.4.2018, dle 
VOS č. 9/2015. 
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Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o odnětí půdy ze ZPF p.č. 4121/1 v k.ú. Koclířov pro výrobní areál  spol. SchumiTransport s.r.o., IČ: 
27552390, zajišťuje a hradí investor. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o jednání na MAS Svitava ze dne 24.4.2018. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. SchumiTransport s.r.o., IČ: 27552390 pro zřízení 
vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na p.p.č. 4115/2 k.ú. Koclířov na dobu neurčitou  za cenu 2000,- bez DPH, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. J.L., Koclířov 123 ze dne 17.4.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku o 
pronájem obecních bytů. 
 
Usnesení 13/2018  
a) Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov pro Náš domov Koclířov, z.s. na výroční členskou schůzi na den 31.5.2018 od 16:00 hod dle 
žádosti ze dne 17.4.2018 dle VOS č. 9/2015. 
b) Rada obce schvaluje pořádání oslav 20. Výročí založení spolku „Náš domov Koclířov, z.s.“ v areálu zdraví. Předběžný termín stanoven na 
1.9.2018 odpoledne. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o průběhu inv. akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   19:50  hod. 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


