
  

               Výpis ze zápisu č. 1/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                 
dne 26.02.2020 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/1-2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. jednání ZO   
     1) Zahájení – úvod 
     2) Schválení programu ZO č. 1 
     3) Schválení zápisu ZO č. 6 ze dne 18.12.2019 

     4) Schválení Investičních záměrů v roce 2020 včetně jejich financování, schválení úvěru č. 0495642119 od České spořitelny a.s.  
          ve výši 5 mil. Kč na předfinancování inv. akcí: 
          - Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov -2 (Registrační číslo projektu cz.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012487) 
          - Obnova místních komunikací v Koclířově – III. etapa (MMR ČR-Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 117D8210D) 
          -  Rekonstrukce místní komunikace 31c – Podpora obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2020 

     5) Dispozice s majetkem obce: 

a) Prodej pozemků p.č. 574/2 a p.č. 575/2 – nově vzniklých dle GP č. 671-720/2019 v k.ú. Koclířov p.  
bytem Koclířov , 569 11 a p. , bytem Koclířov  11. 

b) Prodej pozemku – nově vzniklého p.č. 575/3 dle GP č. 671-720/2019 p. , bytem Koclířov  569 11 
c) Prodej pozemku – nově vzniklého p.č. 575/4 dle GP č. 671-720/2019 p.  a p. , oba 

bytem Koclířov  569 11. 
d) Prodej pozemku – p.č. 1985/6 p. , bytem Koclířov , 569 11. 
e) Schválení bezúplatného převodu pozemků od ČR SPÚ IČ: 01312774, jedná se o tyto pozemky: 1079/3, 1082/4, 1082/7, 

1147/3, 1147/4, 1364/1, 1365/4, 1365/6, 1892/2, 1900/1, 4979/1 dle GP č. 662-325/2019. 
     6) Diskuse a různé 

     7) Závěr 
 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: sl. Lucie Prokešová, p. Romana Kulhanová, p. Anna Oubrechtová 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: p. Radka Synková, p. Josef Votřel 
Zápis vypracuje: p. Edita Prchalová 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č.  2/1-2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 6 ze dne 18.12. 2019. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/1-2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0495642119 od České spořitelny a.s., IČ: 45244782, dle předloženého návrhu. 
Účel úvěru je na předfinancování investičních akcí v roce 2020: 

- Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov -2 (Registrační číslo projektu cz.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012487) 

- Obnova místních komunikací v Koclířově – III. etapa (MMR ČR-Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 117D8210D) 
- Rekonstrukce místní komunikace 31c – Podpora obnovy venkova Pardubického kraje v roce 2020 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/1-2020: 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 574/2 a p.č 575/2 nově vzniklých dle GP č. 671-720/2019 

v k.ú. Koclířov, s p. , bytem Koclířov , 569 11 a p. , bytem Koclířov , 569 11 za cenu 
stanovenou dle VOS č. 3/2014. Pozemek p.č. 574/2 za 55,- Kč/m2, cena celkem činí 7 590,- Kč, pozemek p.č. 575/2 za 65,- Kč/m2 + 21% 

DPH, cena celkem činí 19 175,-Kč + 21% DPH ve výši 4 027,- Kč . Celková cena za prodávané pozemky činí 30 792,- Kč. Ke kupní ceně 
bude připočtena poměrná část nákladů   na vyhotovení GP ve výši 5 223,- Kč včetně DPH. 

 

Usnesení č. 4/1-2020: 
b Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 575/3 nově vzniklý dle GP č. 671-720/2019 v k.ú. Koclířov, 
s p. , bytem Koclířov , 569 11 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj. 55,- Kč/m2 + 21% DPH, cena celkem činí 3 850,- 

Kč + 21% ve výši 809,- Kč Celková cena činí 4 659,- Kč. Ke kupní ceně bude připočtena poměrná část nákladů   na vyhotovení GP ve výši 
790,- Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 4/1-2020: 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 575/4 nově vzniklý dle GP č. 671-720/2019 v k.ú. 
Koclířov, s p.  a s p. , oba bytem Koclířov , 569 11 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj. 65,- 
Kč/m2 + 21% DPH, cena celkem činí 13 130,- Kč + 21% ve výši 2757,- Kč Celková cena činí 15 887,- Kč. Ke kupní ceně bude připočtena 
poměrná část nákladů   na vyhotovení GP ve výši 2 279,- Kč včetně DPH. 
 
 



Usnesení č. 4/1-2020: 
d)  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1985/6 v k.ú. Koclířov, s p. , bytem 
Koclířov , 569 11 za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj. 55,- Kč/m2 + 21% DPH, cena celkem činí 3 465,- Kč + 21% ve výši 728,- Kč. 

Celková cena činí 4193,- Kč. K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP. 

 

Usnesení č. 4/1-2020: 
e) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1079/3, 1082/4, 1082/7, 1147/3, 1147/4, 1364/1, 1365/4, 1365/6, 

1892/2, 1900/1, 4979/1 dle GP 662-325/2019, vše k.ú Koclířov, od Česká republika – Státní pozemkový úřad Praha, IČ:01312774. 

 
Za správnost výpisu:                          Edita Prchalová            ………………………………………. 
 
                                                          Jiří Tesař                       ………………………………………. 
                             


