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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 9. 
 2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 8.  
 3) Schválení pracovní smlouvy s panem L.K. Koclířov. Žádost o zaměstnání ze dne 13.1.2020. 
 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Koclířov. 
 5) Schválení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)  
       číslo :    20_SOP_01_4121633183 k odběrnému místu Koclířov 99, 569 11 Koclířov. 
 6) Schválení dodatku č. 18 ke smlouvě č. 11/2001/0 o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu  
             dle předloženého návrhu. 
 7) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov. Žádost ze dne 24.2.2020. 
 8) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 2/2020 na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov o výměře 870 m2 dle předloženého návrhu. 
 9) Zpracování kroniky obce Koclířov. 
10) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov. Žádost ze dne 5.3.2020. 
11) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 3/2020 na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov o výměře 14 m2 dle předloženého návrhu. 
12) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2020 s paní R.S. Koclířov, dle předloženého návrhu. 
13) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2020 s Jezdeckým klubem Milana Beneše, z.s. IČ: 68482116 dle předloženého návrhu. 
14) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2020. 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 9. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 8. 
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem L.K. Koclířov. Na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.11.2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Koclířov. 

 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrového elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hlavy 0,4 kV (nn) – 
číslo: 20_SOP_01_4121633183 se spol. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IČ: 24729035 k odběrnému místu Koclířov 99, Koclířov. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě č. 11/2001/0 o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného 
odpadu dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2020 
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov od paní E.B. Koclířov ze dne 24.2.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/2020 na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov (870 m2) na dobu neurčitou, od 15.3.2020 
za cenu 870 Kč/rok dle předloženého návrhu s paní E.B. Koclířov. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje nabídku na zpracování kroniky obce Koclířov od pana M.B. Vendolí. Dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov od paní J.K. Koclířov ze dne 5.3.2020. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 3/2020 na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov (14 m2) na dobu neurčitou od 15.3.2020 za 
cenu 70 Kč/rok dle předloženého návrhu s paní J.K. Koclířov. 
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Usnesení 12/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2020 s paní R.S. Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2020 s Jezdeckým klubem Milana Beneše, z.s. IČ: 68482116 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 3/2020.  
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 19:40 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


