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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Maivaldová 
Omluven/a: p. Bršlica, p. Kala 
Hosté:  
Začátek: 18:00 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 27 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 26 
3) Žádost o koupi pozemku p.č. 394 a 396/*5 k.ú. Koclířov od p. M.S., Koclířov ze dne 23.7.2018 + schválení zveřejnění záměru na ÚD a  
EÚD 
4) Žádost o koupi části pozemku p.č. 390/2 k.ú. Koclířov od spol. Mastrizol s.r.o., IČ: 24205770 ze dne  23.7.2018 a zveřejnění záměru 
na ÚD a EÚD 
5) Žádost o d p. L.A., Koclířov ze dne  31.7.2018 na pronájem části pozemku p.č. 574/2 a části pozemku p.č. 575 – k.ú. Koclířov, 
v budoucnu zájem o koupi + zveřejnění záměru na ÚD a EÚD 
6) Žádost o ukončení náj. smlouvy k bytu v čp. 243 – Koclířov dohodou ke dni 31.7.2018 od p. M.K.,  ze dne  24.7.2018. 
7) Žádost o pronájem bytu od p. H.B., Koclířov ze dne 26.7.2018 
8) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu v čp. 243 Koclířov na by č. 7 od 1.8.2018 – 31.7.2019 
9) Žádost o zapůjčení sálu KD (boční vstup) na den 5.8.2018 pro pořádání Koclířovské poutě od SDH Koclířov ze dne 24.7.2018 
10) Uzavření smlouvy o dílo na opravu kotelny v objektu čp. 54 – Koclířov s p. S.M., IČ: 11103817 dle cenové nabídky ze dne 31.7.2018 
11) Schválení smlouvy o zrušení práva – předkupního práva evidovaného v katastru nemovitostí pod sp. zn. V-3890/2002-609 na 
předkupní právo k pozemkům p.č. 329/5, 329/7 a 2687/7 všechny v k.ú. Koclířov mezi obcí Koclířov a Římskokatolickou farností 
Koclířov, IČ: 49325884 
12) Žádost o pronájem pozemků pro zemědělskou činnost od spol. Farma Koclířov s.r.o., IČ: 05729688 ze dne 19.7.2018  (nově vzniklé 
parcely po KPÚ: 5078, 5079, 5102, 5729, 5097, 5098, 5090+5462) 
13) Schválení pachtovní smlouvy č. 5/2018 s p. M.Š., Koclířov – část p.č. 1772 – výměra 839  m2 a část p.č.  92/3 – výměra 2845 m2 od 
1.8.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. Roční pachtovné činí  Kč 
14) Uzavření pracovní smlouvy s p. D.D., Koclířov na dobu určitou a to od 6.8.2018 na pozici pomocný dělník 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 27. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávy starosty o plnění rady obce č. 25 a 26. 
 
Usnesení 3/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. M.S., Koclířov o koupi pozemků p.č. 394 a 396/5 – oba k.ú. Koclířov ze dne 23.7.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 394 a 396/5 oba v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 4/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 390/2 k.ú. Koclířov od spol. Mastrizol s.r.o., IČ: 24205770 ze dne 23.7.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 390/2 v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 5/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem od p. L.A., Koclířov ze dne 31.7.2018 na část pozemku p.č. 574/2 a část pozemku p.č. 575 
v k.ú. Koclířov (v budoucnu by chtěli odkoupit) 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p.č. 574/2 a část p.č. 575 obě v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce Koclířov. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na čp. 243 v Koclířově s p. M.K., k 31.7.2018 dohodou. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost od p. H.B., Koclířov na pronájem obecního bytu ze dne 26.7.2018. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. H.B., k bytu v čp. 243 (byt č. 7) od 1.8.2018 – do 31.7.2019. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení sálu KD na 5.8.2018 pro pořádání Koclířovské poutě SDH Koclířov dle žádosti ze dne 24.7.2018. 
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Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu kotelny v čp. 54 Koclířov s p. S.M., IČ: 11103817 dle předložené nabídky. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zrušení práva – předkupního práva, evidovaného v katastru nemovitostí pod sp. zn. V-3890/2002-609 
na předkupní právo k pozemkům p.č. 329/5, 329/7, 2687/7 všechny v k.ú. Koclířov mezi obcí Koclířov a Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 
49325884. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost od spol. Farma Koclířov s.r.o., IČ: 05729688 ze dne 19.7.2018 (na pronájem pozemků pro zemědělskou 
činnost). 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev.č.5/2018 s p.M.Š., Koclířov na část pozemku p.č. 1772 (839 m2) a část p.č. 92/3 (2845 m2) 
od 1.8.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. Roční pachtovné činí 3684,-Kč. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou s p. D.D., Koclířov na pracovní pozici VPP (pomocný dělník) na ½ úvazek tj. 
20 hodin týdně a to od 6.8.2018 do 31.10.2018. 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Šárka Maivaldová 
Rada skončena:   19:15  hod.             
 
 
 
 
 
                                                               Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


