
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 36/2018 
ze zasedání rady obce konaného dne 09.10.2018 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Maivaldová, p. Kala (od 17:39), p. Bršlica (od 17:50) 
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 36 
2) Zpráva starosty o plnění usnesení rady obce č. 35 
3) Zrušení usnesení č. 5 z rady obce 2.10.2018 
4) Žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od p. D. D. ze dne 8.10.2018 
5) Žádost o pronájem obecního bytu od p. I. K., Horní Hynčina ze dne 8.10.2018 
6) Žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 od p. I. P., Svitavy, ze dne 8.10.2018. 
7) Akce TUNEL 2018 – žádost od HZS Pardubického kraje na areál na Hřebči pro parkování vozidel účastníků  - den 16.10.2018 od 9:00 
– 14:00 hodin 
8) Oprava veřejného osvětlení na spáleništi – nabídka od Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274 ze dne 3.10.2018. 
9) Rozpočtové opatření č. 7/2018 
10) Zpráva starosty o průběhu prací na inv. akci: Oprava páteřní komunikace – zadňák a oprava příkopů a propustků na Spáleništi 
11) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 9/2018 s p. P.D., Koclířov na část pozemku p.č. 2617/1 k.ú. Koclířov  dle předloženého 
návrhu 
12) Oslavy k založení republiky ČSR – 100 let budou 3.11.2018 na sále KD Koclířov (zajistit v rozpočtu) 
13) Nabídka na výměnu kotle v prostorách truhlárny na čp. 153 od p. R.B. – RADOTOP s.r.o. ze dne 9.10.2018. 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání  rady obce č. 36. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 35. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce revokuje usnesení č. 5 rady obce č. 35. 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení stávající žádosti o pronájem obecního bytu od p. D.D., Koclířov ze dne 8.10.2018. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. I.K., Hynčina ze dne 8.10.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu na čp. 122 od p. I.P., Svitavy ze dne 8.10.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje zapůjčení areálu na Hřebči (bezplatně) HZS Svitavy na den 16.10. 2018 od 8:00 – 15:00  pro akci „TUNEL 2018“ . 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje záměr opravy veřejného osvětlení na Spáleništi dle cenové nabídky od spol. Energomontáže Votroubek s.r.o. IČ: 
28791274 ze dne 3.10.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o průběhu prací na investičních akcích: Oprava příkopů a propustků na Spáleništi a  Generální 
oprava komunikace – zadňák. 
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Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 9/2018 s p. P.D., Koclířov na část pozemku p.č. 2617/1 k.ú. Koclířov o výměře 65 m2 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce schvaluje termín konání oslav výročí 100 let založení ČSR do sálu KD Koclířov. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce schvaluje výměnu kotle v prostorách truhlárny na čp. 153 dle cenové nabídky od p. R.B. – RADOTOP s.r.o., IČ: 04287358 ze dne 
9.10.2018.  
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Rudolf Kala 
Rada skončena:   21:00   hod. 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


