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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová  
Omluven/a: p. Bršlica 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání  
2) Zpráva od starosty o plnění rady obce č. 18 
3) Informace starosty obce o průběhu prací investiční akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci  Koclířov“ 
4) Aktualizovaný seznam žadatelů o nájem obecních bytů k 4.6.2018 (DPS+BYTY) 
5) Žádost  o odkoupení pozemku p.č. 1895 v k.ú. Koclířov od p. J.R., Svitavy ze dne 31.5.2018 za účelem výstavby RD. 
6) Zadání administrace výběrového řízení na investiční akci „Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ s podporou od MMR, 

nabídka od RNDr. J.Š. ze dne 12.6.2018. 
7) Žádost o pronájem obecního bytu od p. B.Ř. , Rychnov nad Kněžnou ze dne 11.6.2018.  
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2615/1 o výměře cca 18 m2 od p. P.M. , Koclířov ze dne 11.6.2018 
9) Žádost od spol. Mladějovská průmyslová dráha, IČ: 26997762 o dotaci ze dne 7.6.2018 
10) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za třetí dítě v rodině za rok 2018od p. P.M., Koclířov ze dne 7.6.2018 
11) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 134 na  dobu určitou od 1.7.2018 – 30.6.2019 od p. B. Č., ze dne 28.5.2018 + 

schválení dodatku č. 12 
12) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 153 od p. J.F., Koclířov ze dne 6.6.2018 – schválení dodatku č. 2 
13) Energie Pro – výzva k úhradě smluvní pokuty za období 2018-2019 ze dne  31.5.2018. 
14) Česká pošta – informace o výsledku výběrového řízení v obci Koclířov ze dne 31.5.2018 
15) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Pardubického kraje – podpora kulturních aktivit na rok 2018 – OKSCR/18/23150 

(Hřebečský slunovrat – 30 tis Kč) 
16) Cenová nabídka na opravu a výměnu střešní krytiny na objektu čp. 130, prodejna potravin – zadní část nad sklady od p. V. D., 

Koclířov ze dne 4.6.2018. 
17) Žádost o koupi palivového dřeví od p. K.H., Koclířov ze dne 5.6.2018 
18) Schválení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: „Vodovod Koclířov“ 

Členové: 1) J. T. Náhradníci: 1) J. Z. 
                       2) L. P. 2) P. Č. 
                       3) V. B. 3) P. P. 
                       4) J. H. 4) R. K. 
                       5) Ing. M. A. 5) Mgr. Z. B. 
19) Schválení  komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku: „Restaurování 

pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov“   
Členové: 1) P. L. Náhradníci: 1) K. R. 
                 2) K. R. 2) V. E. 

                       3) T. J. 3) A. P. 
20) Žádosti o neplacení vody u čp. 122, Koclířov od p. V. D. a J.D.  – oba bytem Koclířov,  ze dne 14.5.2018 - obě žádosti  
21) Konání zastupitelstva obce dne 29.6.2018 v 18:00 hod v KD Koclířov 

Program: 
1) Úvod a zahájení  
2) Schválení programu ZO č. 2 + ověřovatelů zápisu  a návrhové komise 

      3) Schválení roční závěrky obce za rok 2017  a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkumu                                                                                                                                          
hospodaření  obce z Pardubického kraje ze dne : 16.5.2018. 

      4) Dispozice s majetkem obce 
      5) Žádost od Linky bezpečí – příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč 
      6) Závěr 
22) Žádost SDH na akci 25.8.2018 turnaj trojic + den s hasiči ze dne 28.5.2018 
23) Ministerstvo spravedlnosti ČR – odbor střetu zájmů – metodika ze dne 5.6.2018 -  předáno členům rady + zasláno emailem 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 19. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 18. 
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Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o průběhu prací investiční akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o nájem obecních bytů k 4.6.2018 (DPS + byty). 
  
Usnesení 5/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1895 v k.ú. Koclířov za účelem výstavby RD od p. J. R., Svitavy ze dne 
31.5.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 1895 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje nabídku od p. RNDr. J. Š. na kompletní administraci výběrového řízení na inv. akci: „Generální oprava páteřní 
komunikace Koclířov“ ze dne 12.6.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce  bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. B.Ř., Rychnov nad Kněžnou. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní 
byty. 
 
Usnesení 8/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov ze dne 11.6.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2615/1 k.ú. Koclířov  o výměře cca 18 m2. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje žádost o poskytování dotace z rozpočtu obce pro Mladějovská průmyslová dráha, z.s., IČ: 26997762 ve výši 10000,- Kč 
ze dne 7.6.2018. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok na rok 2018 od p. P.M., Koclířov na třetí dítě v rodině dle OZV č. 
1/2017 dle žádosti ze dne 7.6.2018. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku č. 12 na dobu neurčitou k nájemní smlouvě k bytu na čp. 134 s p. B. Č., 
Koclířov s účinností od 1.7.2018. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 9.6.2017 formou dodatku č. 2 na dobu určitou a to od 1.7.2018 do 31.12.2018 s p. 
J.F., Koclířov. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce bere na vědomí výzvu k úhradě smluvní pokuty za období 2018-2019 od Energie Pro ze dne 31.5.2018. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení v obci Koclířov na provoz Pošta Partner ze dne 31.5.2018. 
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z podprogramu 1 – podpora kulturních aktivit na rok 2018 s Pardubickým krajem na 
akci „Hřebečský slunovrat 2018“ ve výši 30 tis. Kč.  
 
Usnesení 16/2018  
Rada obce schvaluje opravu střechy na čp. 130 – prodejna potravin zadní část dle cenové nabídky od p. V.D., Koclířov IČ: 67458441 ze dne 
12.6.2018. 
 
Usnesení 17/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi palivového dříví od p. K.H., Koclířov ze dne 5.6.2018 
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Usnesení 18/2018  
Rada obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Vodovod 
Koclířov“ ve složení: 1) J. T., 2) L. P., 3) V. B., 4) J. H., 5) Mgr. M. A.. Náhradníci: 1) J. Z., 2) P. Č., 3) P. P., 4) R. K., 5) Mgr. Z. B.. 
 
Usnesení 19/2018  
Rada obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Restaurování 
pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov“ ve složení 1) L. P., 2) R. K., 3) J. T., náhradníci: 1) 
R. K., 2) E. V., 3) P.A. 
 
Usnesení 20/2018  
Rada obce bere na vědomí žádosti o neplacení vody v čp. 122 Koclířov (DPS) od p. V. D. a J.D., oba bytem Koclířov. Obě žádosti ze dne 
14.5.2018. 
 
Usnesení 21/2018  
Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva obce na den 29.6.2018 v 18:00 v KD Koclířov s programem: 
1) Úvod a zahájení 
2) Schválení programu ZO č. 2 + ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení roční závěrky obce za rok 2017 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce 

z Pardubického kraje ze dne 16.5.2018 
4) Rozpočtové opatření 
5) Dispozice s majetkem obce 
6) Žádost od Linky bezpečí – příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč 
7) Závěr 
 
Usnesení 22/2018  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem areálu Zdraví pro SDH Koclířov na den 25.8.2018 na pořádání turnaje trojic v nohejbale a dne 
s hasiči Koclířov včetně pronájmu multifunkčního hřiště. 
 
Usnesení 23/2018  
Rada obce bere na vědomí metodiku z Ministerstva spravedlnosti ČR – odboru střetu zájmů ze dne 5.6.2018. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   21:30  hod. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


