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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Kala, p. Maivaldová (od 18:10 do 19:30), p. Bršlica 
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu - pořadu jednání rady obce č. 39 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 38 
3) Rozpočtové opatření č. 10/2018 
4) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 243 v Koclířově s p. Ž. K., bytem Kunštát, na dobu určitou od 1.11.2018 do 
30.4.2018 dle předloženého návrhu 
5) Rozhodnutí o poskytnutí dotace  MMR ČR, id. Č. 117D815009031 Generální oprava páteřní komunikace Koclířov ze dne 30.10.2018  
6) Žádost o finanční příspěvek na rok 2019 od Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 68208553 ze dne 29.10.2018   
7) Žádost o finanční příspěvek od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav ze dne 26.10.2018 
8) ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy – žádost o jmenování člena školské rady ze dne 25.10.2018 
9) Žádost o pronájem obecního bytu od p.K.H., Koclířov ze dne 24.10.2018 
10) Ukončení smlouvy o nájmu ze dne 28.6.2016 na 2/3 nebytového prostoru seníku na p.č. 616 k.ú. Koclířov s  JK M.B., z.s., IČ: 
22750363 
11) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 10/2018 s p. M.P., Koclířov na pozemky p. č.. část 5079, a 5078 k.ú. Koclířov dle 
předloženého návrhu 
12) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu v čp. 54 Koclířov  s p. J.L., dle předloženého návrhu. 
13) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 11/2018 s p. K.K., Koclířov na část pozemku p.č. 5078, 5079 a celý pozemky p.č. 5102, 
5097, 5098, 5090, 5060 dle předloženého návrhu, všechny pozemky v k.ú. Koclířov 
14) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 12/2018 s p. M.Š, Koclířov, na část pozemku p.č. 5044 – k.ú. Koclířov dle 
předloženého návrhu 
15) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 13/2018 s Ing. K.Z., Koclířov  na část pozemku p.č. 5044 a 5041 v k.ú. Koclířov dle 
předloženého nájmu 
16) Schválení dispozice pronájmu (pachtu) pozemků p.č.  5205, 5361, 5475, 5482 a 5729 všechny v k.ú. Koclířov 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 39. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 38. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018. 
  
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 243 Koclířov s p. Ž. K., Kunštát, na dobu určitou od 1.11.2018 do 30.4. 2019 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR ČR, IČ: 117D815009031 – Generální oprava páteřní komunikace Koclířov ze 
dne 30.10.2018. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o  finanční příspěvek na rok 2019 od Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 68208553 ze dne 29.1.02018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2019 od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav ze dne 26.10.2018.  
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce pověřuje starostu obce do funkce člena školské rady ZŠ a MŠ Koclířov pro období 2018 – 2020. 
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Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. K.H., Koclířov ze dne 24.1.02018. Žádost bude zařazena do pořadníku o 
obecní byty. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 28.6.2016 včetně dodatku č. 1 a č. 2 s JK Milana Beneše Koclířov, 
z.s., IČ: 22750363 podle čl. VI. bod č. 2.2. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 10/2018 s p. M.P., Koclířov na část parcely p.p.č. 5079 k.ú. Koclířov a část parcely 
p.p.č. 5078 k.ú. Koclířov s platností od 1.11.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 2000,- Kč/ha/rok. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 54 Koclířov s p. J.L., Koclířov od 1.11.2018 na dobu neurčitou dle 
předloženého návrhu a předpisu nájemného. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 11/2018 s p. K.K., Koclířov na část parcely p.p.č. 5078 k.ú. Koclířov, část parcely p.p.č. 
5079 k.ú. Koclířov, parcely p.p.č. 5060, p.p.č. 5090, p.p.č. 5097, p.p.č. 5098, p.p.č. 5102 vše v k.ú. Koclířov s platností od 1.11.2018 na dobu 
neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 2000,- Kč/ha/rok. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 12/2018 s p. M.Š., Koclířov na část parcely p.p.č. 5044 k.ú. Koclířov s platností od 
1.11.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu za cenu 2000,- Kč/ha/rok. 
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 13/2018 se sl. Ing. K.Z., Koclířov na část parcely p.p.č. 5044 k.ú. Koclířov a parcely p.p.č.  
5041 k.ú. Koclířov s platností od 1.11.2018 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu za cenu 2000,- Kč/ha/rok. 
 
Usnesení 16/2018  
Rada obce schvaluje zveřejnění dispozice s majetkem obce – pacht parcely p.p.č. 5205, p.p.č. 5361, p.p.č. 5475, p.p.č. 5482 a p.p.č. 5729 vše 
v k.ú. Koclířov na úřední desce a EÚD. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   20:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


