
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 30/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 21.08.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala 
Omluven/a: p. Maivaldová, p. Bršlica 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 30 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 29 
3) Oznámení akce SDH Koclířov – Den s hasiči – 25.8.2018 + Nohejbalový turnaj trojic. 
4) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad od p. M.K., Koclířov ze dne  20.8.2018 za 3 a další dítě v rodině 
5) Žádost o odkoupení parcely k.ú. Koclířov č. 991/1 a část č. 991/2 od p. L.S., Koclířov ze dne 17.8.2018 
6) Žádost o prodloužení termínu pro zahájení výstavby RD na p.č. 4266/3 k.ú. Koclířov od p. J.K., Svitavy ze dne 16.8.2018 (dle 
smlouvy o budoucí kupní smlouvy) 
7) Žádost o prodloužení termínu pro zahájení výstavby RD na p.č. 4268 k.ú. Koclířov od p. M. a P. Z. ., Svitavy ze dne 16.8.2018  (dle 
smlouvy o budoucí kupní smlouvy) 
8) Žádost o odkoupení části pozemků p.č. 2403/2, 4359, 4358 všechny v k.ú. Koclířov od p O.B., Hřebeč ze dne 15.8.2018 
9) Vyrozumění o schválení žádosti o dar od Lesů ČR, s.p. ve výši 25000,- Kč ze dne 9.8.2018 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 30. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 29. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí oznámení akce – Den s hasiči  a Nohejbalový turnaj trojic od SDH Koclířov na den 25.8.2018. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad na rok 2018 dle žádosti od p. M. K., Koclířov na 4. dítě v rodině dle OZV č. 
1/2018 ze dne 20.8.2018. 
 
Usnesení 5/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o odkup parcel od obce p.p.č. 991/1  a část p.p.č. 991/2 k.ú. Koclířov od p. L.B., Koclířov ze dne 
17.8.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 991/1 k.ú. Koclířov a části p.p.č. 991/2 k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro zahájení výstavby RD na p.p.č. 4266/3 k.ú. Koclířov od p. J.K., Svitavy ze dne  
16.8.2018. Žádost bude postoupena zastupitelstvu obce Koclířov. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro zahájení výstavby RD na p.p.č. 4268 k.ú. Koclířov od p. M. a P. Z., Svitavy ze dne  
16.8.2018. Žádost bude postoupena zastupitelstvu obce Koclířov. 
 
Usnesení 8/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o odkup části parcely p.p.č. 2403/2 k.ú. Koclířov, části parcely p.p.č. 4359 k.ú. Koclířov a části parcely 
p.p.č. 4358 k.ú. Koclířov od p. O.B., Hřebeč ze dne  15.8.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 2403/2 k.ú., části parcely p.p.č. 4359 v k.ú. Koclířov, na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí vyrozumění o schválení žádosti o dar od Lesů ČR, s.p. ve výši 25000,- Kč ze dne 9.8.2018. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   19:10  hod.             
                                                               Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


