
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 15/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 08.05.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica  
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
Začátek:  
 
Program – pořad jednání: 
1) Rada obce schvaluje program - pořad jednání rady obce č. 15 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 14 
3) Smlouva o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova ve výši 100 tis. Kč na akci :“Obnova příkopů a propustků u místní 
komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti – schválení smlouvy. 
4) Žádost na dřevo – samovýroba od p. J.K., Koclířov ze dne 7.5.2018. 
5) Pardubický kraj – schválení dotace na Hřebečský slunovrat 2018 ve výši 30 tis. Kč. 
6) Žádost o koupi nemovitosti čp. 96 na pozemku p.č.st. 174/1 a p.č.st. 174/2 a p.č. 1614/1 a 2806 od p. R.Š., M.T. ze dne 2.5.2018 
7) Ukončení nájemní smlouvy k bytu v čp. 54 – Koclířov s p. H.D., dohodou ke dni 15.5.2018. 
8) Uzavření nové nájmení smlouvy k bytu v čp. 99 – Koclířov s p. H.D. Koclířov od 15.5.2018. 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 15. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 14. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova s Pardubickým krajem v max. výši 100000,- Kč na akci 
„Obnova příkopu a propustku u místní komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví samovýrobou od p. J.K., Kocliřov ze dne 7.5.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 30000,- Kč na projekt Hřebečský slunovrat 2018. 
 
Usnesení 6/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi nemovitosti čp.96 na pozemku p.č.st. 174/1, p.č.st. 174/2, p.p.č. 1614/1 a 2806, všechny v k.ú. 
Koclířov od p. R.Š., M.T. ze dne 2.5.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 96 na pozemku p.č.st. 174/1, p.č.st. 174/2, p.p.č. 1614/1 a 2806, všechny 
v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. Obec nechá zpracovat znalecké posudky. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce  schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k bytu v čp. 54, Koclířov s p. H.D. ke dni 15.5.2018. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu v čp. 99 Koclířov s p. H.D., Koclířov od 15.5.2018. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   19:30  hod. 
 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


