
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 01.05.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica  
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
Začátek:  
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 14 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 13 
3) Pardubický kraj – schválení dotace na projekt: Koclířov, pískovcová socha ECCE HOMO S RELIÉFEM PANNY BOLESTNÉ  u čp. 97“ 
ve výši 50 000,- Kč. 
4) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2018 od p.P.P., Koclířov ze dne 30.4.2018 
5) Pardubický kraj – povinnost obce zpracovat plán rozvoje sportu do 30.4.2018 (zák. č. 230/2016 Sb. o podpoře sportu ve znění 
pozdějších předpisů) 
6) Schválení uzavření smlouvy o dílo se spol. VK CAD s.r.o. IČ: 26001187 na zhotovení projektové dokumentace na rozšíření 
vodovodu dle předloženého návrhu (projektová dokumentace k žádosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) 
7) Žádost o koupi pozemku p.č.  2131/2 v k.ú. Koclířov od manželů J.a V. B., Koclířov ze dne 25.4.2018. Schválení zveřejnění záměru 
prodeje na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 14. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 13. 
 
Usnesení 3/2018  
a) Rada obce bere na vědomí zprávu o schválení dotace od Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč na projekt: Koclířov, pískovcová socha ECCE 
HOMO S RELIÉFEM PANNY MARIE BOLESTNÉ u čp. 97. 
b) Rada obce pověřuje starostu o přípravu a zajištění výběrového řízení zakázky malého rozsahu na projekt: Koclířov, pískovcová socha ECCE 
HOMO S RELIÉFEM PANNY MARIE BOLESTNÉ u čp. 97 – rekonstrukce. 
c) Rada obce schvaluje dofinancování rekonstrukce pískovcové sochy sochy Koclířov, pískovcová socha ECCE HOMO S RELIÉFEM PANNY 
MARIE BOLESTNÉ u čp. 97 z rozpočtu obce Koclířov, pověřuje místostarostu obce k zajištění finančních prostředků v rozpočtu obce. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2018 dle OZV č. 1/2017 článek 6 bod b, p. P.P., Koclířov na základě 
žádosti ze dne 30.4.2018. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu Pardubického kraje na povinnost obce zpracovat plán rozvoje sportu ( zák. č. 230/2016 Sb. o podpoře 
sportu ve znění pozdějších předpisů) ze dne 27.4.2018. Pověřuje starostu k zajištění do stanoveného termínu – 30.6.2018. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro vypracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodu v Koclířově se spol. VK CAD 
s.r.o., IČ: 26001187 pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu a obsahu stanovené vyhláškou č. 499/2006 
Sb o dokumentaci staveb dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2018  
a) Rada obce  bere na vědomí žádost o koupi  pozemku p.č. 2131/2 v k.ú. Koclířov od manželů J.a V. B., Koclířov ze dne 25.4.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2131/2 v k.ú. Koclířov na ÚD A  EÚD obce Koclířov. 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Rudolf Kala 
Rada skončena:   19:50  hod. 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


