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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 – pořadu jednání rady obce č. 6 
2) Zpráva starosty o plnění rady – pořadu jednání  č. 5 
3) Rozpočtové opatření č. 2/2018 
4) Schválení uzavření smlouvy obec Koclířov – ČEZ distribuce, a.s., IČ: 24729035 o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě číslo 18_SOP_02_4121380861 
5) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2018 – s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 49325884   
    z  rozpočtu obce Koclířov. 
6) Uzavření dohody o poskytnutí dotace z POV ČR – SZIF, IČ: 48133981 název projektu „Zřízení odpočinkového místa u pramene řeky        
Třebovky“ (projekt přes MSA Svitava), dotace ve výši 99.825,- Kč. 
7) Žádost o palivové dříví samovýrobou od p. P. Č., Koclířov ze dne 26.2.2018. 
8) Žádost  o palivové dříví samovýrobou od p. L. P., Koclířov ze dne 26.2.2018. 
9) Schválení objednávky pro SPOZ obce Koclířov na nákup vstupenek představení „Sněhurka na ledě“, termín 24.11.2018   
    v Pardubicích 
10) Nabídka služby pověřence – GDPR od spol. TOP Priority s.r.o., IČ: 01618962  
11) Oznámení ředitele Mgr. Petržely o uzavření MŠ a ŠJ – dne 16.3.2018 ze dne 23.2.2018. 
12) Aktuální seznam žadatelů o obecní byty k 22.2.2018. 
13) Žádost o koupi pozemku p.č. 2646/11 k.ú. Koclířov od p. D. Z. ze dne 21.2.2018.  
14) Žádost o pronájem obecního bytu od p. A.D., Moravská Třebová ze dne 21.2.2018. 
15) Žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 od p. K. S., Koclířov ze dne 21.2.2018. 
16) Žádost od ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Petržely o dar od LESY ČR – dřevěný altán. 
17) Dopis Krajskému soudu v Pardubicích ve věci likvidace spol. SEKO Koclířov, s.r.o. ze dne 27.2.2018. 
18) Žádost o koupi palivového dříví od p. P. A., Koclířov  ze dne 27.2.2018 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 6. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 5. 
 
Usnesení 3/2018  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Koclířov a ČEZ distribuce a.s. IČ: 24729035 o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě číslo 18_SOP_02_4121380861 (čp. 99). 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2018 s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 z rozpočtu 
obce Koclířov.  
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce bere na vědomí uzavření dohody o poskytnutí dotace z POV ČR – SZIF, IČ: 48133981 – název projektu: „Zřízení odpočinkového 
místa u pramene řeky Třebovky“. Projekt přes MAS Svitava, dotace ve výši 99.825,- Kč. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví samovýrobou od p. P.Č., Koclířov ze dne  26..2.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví samovýrobou od p. L.P., Koclířov ze dne  26..2.2018. Žádost bude postoupena OLH. 
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Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky pro SPOZ obce Koclířov na nákup vstupenek představení „Sněhurka na ledě“, termín 24.11.2018  
v Pardubicích. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí nabídku služby pověřence – GDPR od spol.  TOP Priority  s.r.o. IČ: 01618962 ze dne 9.2.2018. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce bere na vědomí oznámení od ředitele školy Mgr. Petržely o uzavření MŠ a ŠJ dne 16.3.2018 ze dne 23.2.2018. 
 
Usnesení 12/2018  
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty k 22.2.2018. 
 
Usnesení 13/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 2646/11 v k.ú. Koclířov od p. D. Z. ze dne 21.2.2018.  
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2646/11 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 14/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. A. D., Moravská Třebová ze dne 21.2.2018. Žádost bude zařazena do 
pořadníku o obecní byt.  
 
Usnesení 15/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu v čp. 122 (DPS) od p. K. S., Koclířov ze dne 21.2.2018. Žádost bude zařazena do 
pořadníku o obecní byt v čp. 122. 
 
Usnesení 16/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost od ředitele ZŠ  a MŠ, Mgr. Petržely o podání žádosti na lesy ČR na projekt „Dřevěný altán“.  Rada obce 
předložený návrh žádosti neschvaluje. 
 
Usnesení 17/2018  
Rada obce bere na vědomí dopis Krajskému soudu v Pardubicích ve věci likvidace spol. SEKO Koclířov s.r.o. v likvidaci ze dne 27.2.2018. 
 
Usnesení 18/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. P. A., Koclířov ze dne 27.2.2018. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena:   19:50  hod. 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


