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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Bršlica, p. Maivaldová 
Omluven/a: p. Augusta, 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu rady obce č. 3 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 2 
3) Schválení vítězné nabídky zakázky malého rozsahu (zák. č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek) na těžební práce, 

přibližování a manipulaci s dřevní hmotou v roce 2018 
4) Zelené Vendolí, žádost z 5.2.2018 o finanční podporu 
5) Zpráva o stavu dlužníků za obecní byty od místostarosty – stav k 5.2.2018 
6) Žádost o zaměstnání na pracovní pozici VPP od p. J. P., Koclířov ze dne 29.1.2018. 
7) Žádost o pronájem sálu KD na den 24.3.2018 od 14:00 – 24:00 od p. M.V., Koclířov ze dne 5.2.2018 
8) Žádost o pronájem sálu KD od ZO ČZS Koclířov ze dne 31.1.2018 (bezúplatně) pro účely pořádání okresní výstavy ve dnech 1. – 

8.10.2018. 
9) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 15.2.2018 k bytu v čp. 99, Koclířov s p. I. D. 
10) Schválení darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 na částku 10.000,- Kč 
11) Žádost o zaměstnání na pozici VPP – poloviční úvazek od p. D.D., Koclířov ze dne 5.2.2018 
12) Žádost o vrácení poměrné částky (10.890,- Kč) z důvodu zpřesnění výměry pozemku p.č.  1984 k.ú. Koclířov pro místní 
komunikaci. Žádost ze dne 5.2.2018 do m. M., Koclířov 
13) Žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. J.D., Polička ze dne 1.2.2018 
14) Žádost o pronájem obecního bytu ze dne 29.1.2018 od p. Ž. K., tč. Koclířov 
15) Žádost o úlevu poplatku za komunální odpad v roce 2018 ze dne 29.1.2018 od P.P., Koclířov na 3 a další dítě v rodině. 
16) Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Svitavy, IČ. 00277444 – výkon činnosti Městské policie Svitavy na 
Hřebečském slunovratu – 16.6.2018 
17) Poděkování a žádost o prostředky na nákup výměnného fondu pro knihovny včetně schválení uzavření smlouvy s Městskou 
knihovnou ve Svitavách, IČ: 75003171 na dobu určitou od 1.1. 2018 – 31.12.2018 – 1500,- Kč. 
18) Žádost o úlevu z poplatku za komunální odpad v roce 2018 ze dne 24.1.2018 od p. J. T., Koclířov na 3 dítě v rodině 
19) Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2017 podaný dne 5.2.2018 na obec Koclířov. 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce  č. 3. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 2. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje za dodavatele dle zakázky malého rozsahu (zák. č. 134/2016 Sb.) společnost ULRICH-ŠPLÍCHAL s.r.o. IČ: 27487849, 
Jiříkovského 247/4, Brno pro těžební práce, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou pro rok 2018 včetně uzavření Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 1000,- Kč základní organizaci Zelené Vendolí ZO ČSOP IČ: 70920907 včetně 
uzavření darovací smlouvy dle žádosti ze dne 5.2.2018. 
 
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce o stavu dlužníků za obecní byty k 5.2.2018. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od J.P., Koclířov ze dne 29.1.2018. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje  pronájem sálu KD v Koclířově pro p. M.V., Koclířov na den 24.3.2018 od 14:00 – 24:00 dle žádosti ze dne 5.2.2018. 
Pronájem se řídí dle VOS č. 9/2015. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov ve dnech 1. – 8.10.2018 pro ZO ČZS Koclířov za účelem pořádání okresní výstavy 
ovoce a zeleniny dle žádosti ze dne 31.1.2018. 
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Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 15.2.2018 k bytu č.p. 99 Koclířov s p. I. D. dle žádosti ze dne 31.1.2018. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 o poskytnutí finančního daru ve výši 10000,- Kč dle 
schváleného rozpočtu obce Koclířov. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od D.D., Koclířov ze dne 5.2.2018. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o vrácení poměrné částky (10.890,-Kč) z důvodu zpřesnění výměry pozemku p.č. 1984 k.ú. Koclířov pro 
místní komunikaci od m. M., Koclířov ze dne 5.2.2018. Žádost bude podstoupena zastupitelstvu obce Koclířov. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od J.D., Polička ze dne 1.2.2018. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce  bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. Ž. K., t.č. Koclířov ze dne 29.1.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku 
na obecní byty. 
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce schvaluje úlevu z poplatku za komunální odpad na rok 2018 od p. P. P., Koclířov na 3 a další dítě v rodině, dle OZV č. 1/2017 ze 
dne 29.1.2018. 
 
Usnesení 16/2018  
Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Svitavy, IČ: 00277444 na výkon  a činnost  městské policie Svitavy na 
Hřebečském slunovratu na den 16.6.2018. 
 
Usnesení 17/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu s Městskou knihovnou ve Svitavách IČ: 75003171 
na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši 1500,- Kč. 
 
Usnesení 18/2018  
Rada obce schvaluje úlevu z poplatku za komunální odpad na rok 2018 do p. J.T., Koclířov na 3. a další dítě v rodině, dle OZV č. 1/2017 ze 
dne 24.1.2018. 
 
Usnesení 19/2018  
Rada obce bere na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2017 předložený ředitelem školy p. Mgr. Z.P. ze dne 5.2.2018. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Šárka Maivaldová 
Rada skončena:  20:20 hod. 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


