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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica,  
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu rady obce č. 5 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 4 
3) Zpráva místostarosty o stavu dlužníků za obecní byty k 18.2.2018 
4) Informace o konání zápisů do ZŠ a MŠ na školní rok 2018/2019 od ředitele Mgr.P.  ze dne 19.2.2018 
5) Výzva od P.K., Tábor – doplacení odměn členům voleb. Komisí ze dne 6.2.2018 
6) Žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD (část p.č. 4273/2 dle ÚP)  
7) OSZ Svitavy – usnesení: 1ZN 787/2017-55 ze dne 6.2.2018 
8) Žádost o palivové dříví ze dne 19.2.2018 od p. T.F., Koclířov 
9) Žádost o palivové dříví ze dne 12.2.2018 od p. J.S., Koclířov 
10) Žádost o palivové dříví ze dne 12.2.2018 od p. Z.K., Koclířov  
11) Žádost o palivové dříví ze dne 12.2.2018 od p. P.F., Koclířov 
12) Žádost o finanční příspěvek od SPCCH v ČR, z.s. IČ: 71000844, ze dne 13.2.2018 
13) Žádost o změnu ÚP obce od p. M.V., Koclířov ze dne 14.2.2018  
14) Žádost od SOS Královéhradeckého kraje z.s. IČ:  22903976 ze dne 12.2.2018 o příspěvek (finanční) 
15) Žádost o přidělení obecního bytu ze dne 19.2.2018 od p. M. O., Nová Ves 
16) Oprava střechy v objektu čp. 134-KD-nad hlavním vstupem (kompletní výměna+klempířské prvky) 
17) Žádost o palivové dříví ze dne 15.2.2018 od V. D., Koclířov 
18) Žádost o koupi části pozemku (mezi zahradami) p.č. 2615/1 dle žádosti ze dne 16.2.2018 odp. R.K., Koclířov (viz situační plánek) 
19) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy-uzavření dodatku č. 2 s p. B.O., Koclířov na základě její žádosti ze dne 19.2.2018 
20) Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele, ředitelky ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY Koclířov s nástupem od 
1.1.2019 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce  č. 5. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 4. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce o stavu dlužníků za obecní byty k 18.2.2018. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí informaci o konání zápisů do ZŠ a MŠ na školní rok 2018/2019 od ředitele Mgr. P. ze dne 19.2.2018. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce bere na vědomí výzvu od P. K., Tábor týkající se doplacení odměn členům volebních komisí ze dne 6.2.2018. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD (část p.p.č. 4273/2 dle ÚP) ze dne 12. 2. 2018 od D.B., Koclířov. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí usnesení 1ZN 787/2017-55 ze dne 6.2.2018 od OSZ Svitavy. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. T.F., Koclířov ze dne  19.2.2018, Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. J.S., Koclířov ze dne  12.2.2018, Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. Z.K., Koclířov ze dne  12.2.2018, Žádost bude postoupena OLH. 
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Usnesení 11/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. P.F., Koclířov ze dne  12.2.2018, Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč pro SPCCH v ČR, z.s.,  IČ: 71000844 dle žádosti ze dne 13.2.2018. 
 
Usnesení 13/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o změnu ÚP obce od p. M.V., Koclířov, ze dne 14.2.2018. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč SOS Královehradeckého kraje, z.s. IČ: 00903976 dle žádosti  ze dne 
12.2.2018. 
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu od p.M.O., Nová Ves ze dne 19.2.2018. Žádost bude zařazena do pořadníku od 
obecní byty. 
 
Usnesení 16/2018  
Rada obce schvaluje opravu střechy nad vstupem do KD, čp. 134 (kompletní výměna + klempířské prvky) dle cenové nabídky od p. V.D., IČ: 
67458441 ze dne 19.2.2018. 
 
Usnesení 17/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. V.D., Koclířov ze dne 15.2.2018, žádost ze dne  postoupena OLH. 
 
Usnesení 18/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi části pozemku (mezi  zahradami) p.p.č. 2615/1 od p. R.K., Koclířov ze dne 16.2.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 19/2018  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 6 k bytu č. 6 v čp. 243 Koclířov s p. B. O. na dobu určitou a to od 1.3.2018 do 
28.2.2019. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Usnesení 20/2018  
Rada obce schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky základní školy a mateřské školy Koclířov s nástupem od 1.1.2019, 
dle zákona č. 561/2004 Sb.. Rada obce pověřuje starostu k zajištění konkurzního řízení. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Augusta Přemysl 
Rada skončena:   20:20 hod. 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


