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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Maivaldová, p. Bršlica, p. Augusta 
Omluven/a:  
Hosté:  
Začátek: 17:30 
 
Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu – pořadu jednání rady obce č. 9 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 8 
3) Realizace investiční akce „Vodovod Koclířov“. Schválení uzavření smlouvy s dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod 
Svitavy, IČ: 60891068035, ve věci převodu práv z investorství rekonstrukce vodovodu, včetně práv ze stavebního povolení, dle 
předloženého návrhu. Uzavření smlouvy o dílo s VK CAD s.r.o. IČ: 26001187 ve věci zhotovení projektové dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky na stavbu „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu. Uzavření smlouvy o přijetí dotace ve výši 1.800.000,- Kč 
s dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod, IČ: 60891068035 za účelem financování přípravy a realizace investiční akce pod 
názvem „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu 
4) Žádost o zaměstnání o VPP pro rok 2018 od p. P. Č., Koclířov ze dne 19.3.2018. 
5) Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 
k pozemkům p.č. 2614/1 a 4367 k.ú. Koclířov pro drenáž a dešťovou kanalizaci včetně šachet. 
6) Schválení uzavření smlouvy o právu provedení stavby na p.č. 320/7 v k.ú. Koclířov s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, 
IČ: 49325884 na stavbu „Taneční parket“. 
7) Schválení veřejnoprávní smlouvy č. OKST-000X/18 s městem Moravská Třebová, IČ: 00277037 na výkon Městské policie M. Třebová 
na akci Hřebečský slunovrat ve dne 16.6.2018 dle předloženého návrhu. 
8) Schválení veřejnoprávní smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2015983/VB/7, 
Koclířov, 16 Hřebeč, hostinec U tety – knn se spol. ČEZ distribuce a.s., IČ: 24729035 za jednorázovou náhradu ve výši 49 200,- Kč bez 
DPH dle předloženého návrhu. 
9) Konání zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2018 v 18:00 na KD v Koclířově.  

     Program zastupitelstva obce:  
     1) Úvod 
     2) Schválení programu jednání zastupitelstva obce + zápisů ZO (zprávy z rady obce) 
     3) Financování inv. akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“ předfinancování z úvěru od ČS a.s. (5 mil. Kč) 
     4) Dispozice s majetkem obce 
     5) Zpráva o činnosti KV a FV obce Koclířov 
     6) Rozpočtové opatření  
     7) Závěr 

10) Přijetí do pracovního poměru dělník od 1.4.2018 na dobu určitou do 30.11.2018: P.K., M.P. L.K. – hrazené mzdy z rozpočtu obce. 
 
Usnesení 1/2018  
Rada obce schvaluje program - pořad jednání  rady obce č. 9 dle uvedeného návrhu. 
 
Usnesení 2/2018  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění usnesení rady obce č. 8. 
 
Usnesení 3/2018  
a) Rada obce bere na vědomí informaci o přípravě realizace investiční akce „Vodovod Koclířov“. 
b) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891068035 ve věci převodu práv 
z investorství rekonstrukce vodovodu, včetně práv ze stavebního povolení, dle předloženého návrhu. 
c) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s VK CAD s.r.o., IČ: 26001187 ve věci zhotovení projektové dokumentace pro zadávání 
veřejné zakázky na stavbu „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu. 
d) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o přijetí dotace ve výši 1.800.000,- Kč s dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod, IČ: 
60891068035 za účelem financování přípravy a realizace investiční akce pod názvem „Vodovod Koclířov“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2018  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP pro rok 2018 p. P.Č., Koclířov ze dne 19.3.2018. Žádost bude zařazena. 
  
Usnesení 5/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 pro 
vybudování drenáže a dešťové kanalizace u kaple sv. Josefa na Hřebči v pozemcích p.č. 2614/1 a 4367 v k.ú. Koclířov za jednorázovou úhradu 
ve výši 2000,- Kč bez DPH. 
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Usnesení 6/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 na stabu 
„Taneční parket“ na p.p.č. 320/7 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 7/2018  
Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKST-000X/18 s městem Moravská Třebová IČ: 00277037 na úkon Městské policie M. 
Třebová na akci Hřebečský slunovrat ve dni 16.6.2018 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2018  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2015983/VB/7 
Koclířov 16 Hřebeč-Hostinec U tety – knn se spol. ČEZ distribuce a.s., IČ: 24729035 za jednorázovou náhradu ve výši 49200,- Kč bez DPH dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2018  
Rada obce schvaluje termín konání zasedání zastupitelstva obce na den 29.3.2018 v 18:00 ho v KD Koclířov. Dle navrženého programu. 
 
Usnesení 10/2018  
Rada obce schvaluje přijetí do pracovního poměru na pozici dělník od 1.4.2018 na dobu určitou do 30.11.2018 p. P.K., p. M.P., p.L.K., hrazení 
mezd z rozpočtu obce. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:   20:00  hod. 
 
 
 
 
 
 

                                                       Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                                   starosta obce                                                                           místostarosta obce 


