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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Maivaldová, p. Bršlica,  
Omluven/a: p. Augusta (nemoc) 
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu – pořadu jednání rady obce č. 8 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce  č. 7 
3) Žádost o prodej pozemku p.č. 1084/2 k.ú. Koclířov od p. O.P. , Opatovec ze dne 9.3.2018 
4) Zpráva o stavu dlužníků nájmů za obecní byty k 11.3.2018 od místostarosty 
5) Schválení dodatku č. 2 k náj. smlouvě ze dne  2.9.2013 s Ing. J. L. IČ: 47423501 
6) Schválení zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Řešení bezpečnosti 
chodců u komunikací v obci Koclířov (schválení výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentaci a seznam dodavatelů, kterým bude 
zaslána výzva k podání nabídek). 
7) Schválení opravy elektroinstalace v čp. 99 – Koclířov dle cenové nabídky od p. J. L., IČ: 86676822 ze dne 7.3.2018 
8) Schválení  cenové nabídky na odvlhčení zdiva na sále KD čp. 134 – Koclířov 134 od Dry Band CZ s.r.o. , IČ: 28850513 ze dne 
12.3.2018 
9) Schválení žádosti o podporu projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006343 s názem „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci 

Koclířov“ řídícím orgánem IROP 
10) Žádost o prodej parcely pro výstavbu RD z (p.č. 4273/2) k.ú. Koclířov od p. J. P. ze dne 7.3.2018 
11) Schválení výběrového řízení na dodavatele výměny oken + dveří na čp. 54 Koclířov včetně výzvy, zadávací dokumentace a 
oslovení firem 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 8. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 7. 
 
Usnesení 3/2018  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 1084/2 v k.ú. Koclířov od p. O.P., Opatovec ze dne 9.3.2018. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1084/2 v k.ú. Koclířov o výměře 140 m2. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 2.9.2013 s p. Ing. J.L. IČ: 47423501. 
 
Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Řešení bezpečnosti 
chodců u komunikací v obci Koclířov“ a schvaluje výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace a seznam dodavatelů, kterým bude zaslána 
výzva k podání nabídek. Rada obce jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami dle předloženého návrhu a jmenuje hodnotící komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje opravu elektroinstalace v čp. 99 Koclířov dle cenové nabídky od p. J.L., IČ: 86676822 ze dne 7.3.2018. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje instalaci odvlhčení zdiva na sále KD čp. 134 Koclířov dle cenové nabídky od Dry Band CZ s.r.o., IČ : 28850513 ze dne 
12.3.2018. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce bere na vědomí schválení žádosti o podporu projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006343 s názvem „Řešení bezpečnosti chodců u 
komunikací v obci Koclířov“ řídícím orgánem IROP. 
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Usnesení 10/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej parcely pro výstavbu RD z parcely p.č. 4273/2 k.ú. Koclířov od p. J. P., Moravská Třebová ze dne 
7.3.2018. 
 
Usnesení 11/2018  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu na akci výměna oken a dveří v čp. 54 Koclířov včetně zadávací dokumentace a 
oslovení firem. 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Šárka Maivaldová 
Rada skončena:   19:15  hod. 
 
 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


