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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Bršlica 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
Začátek: 17:45 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 31 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 30 
3) Schválení uzavření darovací smlouvy č. 9/919/2018 – s Lesy ČR, s.p., IČ: 42196451 ve výši 25000,- Kč na projekt „Dřevo pro hmyz i 
zábavu“. 
4) Schválení darovací smlouvy č. OŽPZ/18/24085 s Pardubickým krajem, IČ: 70892822 ve výši 10000,- Kč za ekologickou činost v obci 
v rámci soutěže Vesnice roku 2018. 
5) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 994 o výměře cca 1509 m2 v k.ú. Koclířov od p. R.Z., Koclířov ze dne 22.8.2018 
6) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2617/1 v k.ú. Koclířov za účelem údržby zeleně a stromů. Jedná se o plochu cca 65 m2.  
Žadatel je pan P. D., Koclířov. Žádost ze dne 20.8.2018 
7) Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7DHM1801 s Povodím Labe, s.p., IČ: 70890005 jako povinný z věcného 
břemene a obec Koclířov jako oprávněný z věcného břemene. Jedná se o pozemek p.č. 2896/1 k.ú. Koclířov kde bude v rámci stavební 
akce „Vodovod Koclířov“ vybudován vodovodní řad, za úplatu 500,- Kč + DPH dle předloženého návrhu.  
8) Schválení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci: „Oprava příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C 
z hlediska bezpečnosti“. Složení komise: T.J., P.L., Ing. L.K. (náhradníci: P.E., B.K., Ing. B.V.) 
9) Schválení uzavření kupní smlouvy na pořízení služebního vozidla pro potřeby obce Koclířov do výše 75000,- Kč 
10) Schválení uzavření smlouvy o partnerství mezi obcí Koclířov a městem Sandersdorg-Brehna, místní část Roitsch dle předloženého 
návrhu smlouvy ověřenou tlumočnickou doložkou pod č. 2904 v tlumočnickém deníku ze dne  20.8.2018 
11) Revokace usnesení rady obce č. usnesení – 6/2018 – rada obce č. 11 ze dne 4.4.2018 v plném rozsahu. 
12) Žádost o zrušení nájemní smlouvy č. 1/2009/207 na p.č. 575 v k.ú. Koclířov dohodou ke dni 31.8.2018 od p. P.D., Koclířov ze dne 
28.8.2018 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 31. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 30. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 9/919/2018 s Lesy České republiky s.p., IČ:42196451 na projekt „Dřevo pro hmyz a zábavu“ 
ve výši 25000,- Kč. 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy č. OŽPZ/18/24085 s Pardubickým krajem, IČ: 70892822 ve výši 10000,- Kč za ekologickou 
činnost v obci v soutěži „Vesnice roku 2018“. 
 
Usnesení 5/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem-pacht části pozemku na p.p.č. 994 k.ú. Koclířov o výměře cca 1509 m2 od p. R.Z., Koclířov ze 
dne 22.8.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu-pachtu části pozemku na p.p.č. 994 k.ú. Koclířov o výměře 1509 m2 na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 6/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem-pacht části pozemku p.p.č. 2617/1 k.ú. Koclířov o výměře cca 65 m2 za účelem údržby zeleně 
a stromů od p. P.D., Koclířov ze dne 20.8.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu-pachtu části pozemku na p.p.č. 2617/1 k.ú. Koclířov o výměře 65 m2  na ÚD a  EÚD. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7DHM 1801 s Povodím Labe, s.p. (povinný) IČ: 70890005 a obcí Koclířov 
(oprávněný) na pozemek p.p.č. 2896/1 k.ú. Koclířov na vybudování vodovodního řadu na akci „Vodovod Koclířov“ za úplatu 500,- Kč + DPH dle 
předloženého návrhu. 
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Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci „Oprava příkopů a propustků u místní komunikace č. 
1C z hlediska bezpečnosti“ – TJ., P.L., Ing. L.K. (náhradníci – P.E., B.K., Ing. B.V.). 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje nákup služebního vozidla pro potřeby obce včetně uzavření kupní smlouvy do výše 75 tis. Kč. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi obcí Koclířov a městem Sandersdorf-Brehna, místní část Roitzsch dle předloženého 
návrhu smlouvy ověřenou tlumočnickou doložkou pod č. 2904 v tlumočnickém deníku ze dne 20.8.2018. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce revokuje usnesení rady obce č. usnesení  - 6/2018 – rada obce č. 11 ze dne  4.4.2018 v plném rozsahu. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy 1/2009/207 dohodou uzavřené mezi obcí Koclířov a p. D.P., Koclířov na pronájem parcely 
p.p.č. 575 k.ú. Koclířov o výměře 153 m2  ke dni 31.7.2018 dle žádosti ze dne 28.8.2018. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   20:50  hod.    
 
 
 
 
 
          
                                                               Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


