
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2020 
ze zasedání rady obce konaného dne 24.2.2020 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Bršlica, p. Oubrechtová 
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 radu vede starosta  
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 7. 
2) Ústní zpráva starosty o plnění rady č. 6.  
3) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 243 Koclířov. Žádost ze dne 19.2.2020. 
4) Schválení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 6 ze dne 29.2.2016 k bytu č. 6 v č.p. 243 Koclířov dle předloženého návrhu.  
5) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov. Žádost ze dne 20.2.2020. 
6) Schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 3 ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov dle předloženého návrhu.  
7) Řešení PRVK (plán rozvoje vodovodu a kanalizací) s Pardubickým krajem. 
8) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2020. 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 7. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 6. 
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 243 Koclířov od p. B.O. ze dne 19.2.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 6 ze dne 29.2.2016 k bytu č. 6 v č.p. 243 Koclířov s p. B.O. Koclířov. Na dobu 
určitou a to od 1.3.2020 do 28.2.2021, dle předloženého návrhu. K uzavření nájemní smlouvy, nebyl jiný vhodný uchazeč. 

 
Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov od obce Koclířov opatrovníka p. R.H., Koclířov  
ze dne 20.2.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. 5 k nájemní smlouvě č. 3 ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov s obcí Koclířov opatrovníka 
p. R.H., Koclířov na dobu určitou a to od 1.3.2020 do 30.4.2020 dle předloženého návrhu. Z důvodu nenalezeného náhradního ubytování.  
 
Usnesení 7/2020 
Rada obce bere na vědomí informaci ohledně řešení PRVK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací) s Pardubickým krajem předložený starostou 
obce. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 1/2020. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a:  Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 20:00 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


