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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Bršlica, p. Maivaldová 
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 32 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 31 
3) Schválení uzavření pachtovní smlouvy č. 6/2018 s p. J.B., Koclířov, část p.p.č. 2124/1 k.ú. Koclířov 
4) Schválení uzavření pachtovní smlouvy č. 7/2018 s p. L.A., Koclířov, p.č. 574/2 (125m2) a část pozemku p.č. 575 (194m2) k.ú. Koclířov 
5) Žádost o pronájem sálu KD (bezplatný) od p. L.F. – oddíl šipkařů Koclířov na 8.9.2018 na Šipkařský turnaj, žádost ze dne 3.9.2018.  
6) Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce. MZE – příjem žádostí od 17.9.2018  - 15.1.2019. 
7) Podání žádosti na SPÚ ČR Pardubice na pronájem pozemku p.č. 414 k.ú. Koclířov – žadatel je obec Koclířov.  
8) Žádost m. T., Koclířov na pronájem části pozemku p.č. 414 v k.ú. Koclířov ze dne 30.8.2018 
9) Žádost o dřevo samovýrobou od p. J.B., Koclířov ze dne 3.9.2018 
10) Žádost o pronájem obecního bytu od p. L.F., Kocliřov ze dne 3.9.2018. 
11) Schválení uzavření SOD (Smlouva o dílo) na dodavatele dle doručení hodnotící komise na akci: „Oprava příkopů a propustků u 
místní komunikace č. 1C z hlediska bezpečnosti“ 
12) Zpráva starosty o průběhu inv. akcí v roce 2018 (chodníky, přístřešek u pramene Třebovky, oprava části mísní komunikace-
zadňák,  ukazatele a směrovka v obci, výměna oken v čp. 54 Koclířov) 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 32. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 31. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 6/2018 s p. J.B., Koclířov k části pozemku p.č. 2124/1 k.ú. Koclířov o výměře 254 m2. 
Roční pachtovné činí 254,- Kč/rok. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.10.2018 dle návrhu. 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 7/2018 s p. L.A., Koclířov k části pozemku p.č. 574/2 k.ú. Koclířov o výměře 125 m2 a části 
pozemku p.č. 575 k.ú. Koclířov o výměře 194 m2 na dobu neurčitou s platností od 1.10.2018. Roční pachtovné činí 319,- Kč/rok dle návrhu. 
Před hlasováním p. Augusta upozornil na střet zájmů.  
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD Koclířov pro šipkařský oddíl za účelem pořádání šipkařského turnaje na 8.9.2018 dle žádosti 
od p. L.F. ze dne 3.9.2018. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce od MZE s příjmem žádostí od 
17.9.2018 – 15.1.2019. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje podání žádosti o pronájem pozemku p.č. 414 k.ú. Koclířov od SPÚ ČR – žadatelem je obec Koclířov. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost od m.T., Koclířov na pronájem části pozemku p.č. 414 k.ú. Koclířov ze dne 30.8.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví samovýrobou od p. J.B., Koclířov ze dne 3.9.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. L.F., Koclířov ze dne 3.9.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku o 
obecní byty. 
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Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. AKVAMONT s.r.o., Svitavy na zakázku, „Oprava příkopů a propustků v místní komunikaci 
č. 1C z hlediska bezpečnosti“ na základě hodnotící komise. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu o průběhu inv. akcí v roce 2018 uvedených v programu rady č. 32. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   20:15  hod.    
 
 
 
 
 
          
                                                               Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


