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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala  
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 37 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 36 
3) Dopis z MS ČR – povinnosti v návaznosti na volby  vyplývající ze  zákona o střetu zájmů ze dne 9.10.2018 
4) Žádost o pronájem pozemků od Farmy Koclířov s.r.o., IČ: 05729688 ze dne 9.10.2018 (p.č. 5078, 5079, 5090, 5097, 5098, 5102, 5462) 
5) Souhlasné prohlášení SPÚ ČR se zápisem stavby na pozemku ve vlastnictví státu na st.p.č. 744 k.ú. Koclířov ze dne 9.10.2018 
6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na čp. 243 Koclířov od p. R. Z. ze dne 15.10.2018. Schválení dodatku č. 5   
7) Žádost o propachtování zemědělských pozemků p.č. 5102 a část p.č. 5108 od R. K., Koclířov ze dne 10.10.2018 
8) Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov okres Svitavy pro rok 2019 ze dne 15.10.2018 
9) Řádná valná hromada ČSAD Ústí nad Orlicí, IČ: 60108851 na den 26.10.2018 od 9:00 Jihlava 
10) Žádost o finanční příspěvek na rok 2019 od p. R.S., Koclířov ze dne 15.10.2018 
11) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a schválení uzavření dodatku č. 2 k bytu č. 3 v čp. 243 Koclířov pro p. R. H., kde je obec  
jeho opatrovníkem 
12) Žádost o pronájem pozemku p.č. 5079 – část a p.č. 5078 od p. M. P., Koclířov ze dne 12.10.2018 
13) Žádost o pronájem pozemků od p. Ing. J.L., Koclířov a to: p.č. 5006, 5027, 5032, 5181, 5410, 5507, 5082, 5205, 5361, 5475, 5483, 
5482 
14) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 10.10.2018 od finančního oboru Pardubického kraje 
15) Rozpočtové opatření č. 8/2018 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady č. 37. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 36. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí sdělení z Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 9.10.2018 ve věci povinnosti v návaznosti na volby vyplývající ze 
zákona o Střetu zájmů. 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí o pronájem (pacht) pozemků pro zemědělskou činnost ze dne 9.10.2018 od Farmy Koclířov s.r.o., IČ: 05729688 na 
p.p.č. 5079, 5078, 5090, 5097, 5098, 5102, 5462 vše v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí souhlasné prohlášení SPU ČR se zápisem stavby na pozemku ve vlastnictví státu na p.p.č. 744 v k.ú. Koclířov ve 
prospěch obce Koclířov. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 na prodloužení nájemní smlouvy ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 na čp. 243 Koclířov s p. A. D. a R.Z. 
na základě žádosti ze dne 15.10.2018 na dobu určitou, tj. od 1.11.2018 do 31.10.2019. V předpisu nájemného bude upravena výše záloh na el. 
energie. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o propachtování zemědělských pozemků p.p.č. 5102 a část p.p.č. 5108 vše v k.ú. Koclířov od p. R.K., 
Koclířov ze dne 10.10.2018. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Koclířov předložen ředitelem ZŠ a MŠ dne 
15.10.2018. Návrh rozpočtu bude zapracován do návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 
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Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí konání valné hromady ČSAD Ústí nad Orlicí, IČ: 60108851 na den 26.10.2018 od 09:00  v Jihlavě. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2019 od p. R. S., Koclířov ze dne 15.10.2018. Návrh bude zapracován do 
návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 na prodloužení nájemní smlouvy ze dne 4.10.2016 na byt č. 3 na čp. 243 Koclířov s p. R.H., 
zastoupeným opatrovníkem starostou obce p. J.T., na dobu určitou, tj. od 5.10.2018 do 4.10.2019. V předpisu nájemného bude upravena výše 
záloh na el. energie. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem (pacht) pozemků část p.p.č. 5079 a p.p.č.5078 vše v k.ú. Koclířov od p. M.P., Kocliřov ze dne 
12.10.2018. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem (pacht) pozemků p.p.č. 5006, 5027, 5032, 5181, 5410, 5507, 5082, 5205, 5361, 5475, 5483, 
5482 vše v k.ú. Koclířov od p. Ing. J.L., Koclířov ze dne 16.10.2018. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov ze dne 10.10.2018 od finančního odboru Pardubického 
kraje. 
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.  
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   21:45   hod. 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


