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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 14. 
 2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 13. 
 3) Plnění rozpočtu – výkaz FIN 2-12 M za 3/2020. 
 4) Upravené připomínky ke změně č. 1 ÚP obce. Plocha Z62 změna etapizace v návaznosti na plochu Z40. Změna ploch ZO, ZP na 
plochy ZV – v intravilánu obce Koclířov. 
 5) Vznik pracovního poměru s panem P.Č. Koclířov, od 4.5.2020 na dobu určitou do 31.10.2020 – dělník v údržbě obce dle předložené 
smlouvy a platového výměru – schválení smlouvy. 
 6) Vznik pracovního poměru s panem M.P. Koclířov od 4.5.2020 na dobu určitou do 31.8.2020 (přes podporu ÚP Svitavy) -pomocný 
dělník VPP dle předložené smlouvy a platového výměru – schválení smlouvy. 
 7) Provoz školní jídelny od 4.5.2020 – okénkový výdejní systém. 
 8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 v Koclířově žadatelem je obec Koclířov (opatrovník pan R.H.) Žádost 
ze dne 20.4.2020. 
 9) Schválení uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 s opatrovancem panem R.H. v zastoupení 
obce Koclířov. 
10) Žádost o pronájem obecního bytu od pana J.D. Koclířov ze dne 20.4.2020. 
11) Oznámení úrazu na veřejné cestě od paní A.M. Koclířov ze dne 9.4.2020. 
12) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 100 v Koclířově od pana P.K. Koclířov. Žádost ze dne 8.4.2020. 
13) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2019 s panem P.K. k bytu č. 6 v č.p. 100 v Koclířově na dobu určitou 
do 30.4.2021 dle předloženého návrhu. 
14) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Koclířov od manželů P. Koclířov ze dne 15.4.2020. 
15) Schválení uzavření smlouvy č. 6/2020 s panem L.P. a paní I.P., oba trvale bytem Koclířov na část pozemku p.č. 1471/1 o výměře 
761 m2 (zbývající nepronajatá část) dle předloženého návrhu.  
16) Žádost od pana R.K. Svitavy ve věci snížení nájemného (nebo odpuštění) ze dne 20.4.2020 (Areál na Hřebči). 
17) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor k podnikání ze dne 31.1.2019 s panem R.K., IČ: 74013831 na snížení 
stávajícího nájemného o 50 % za měsíce duben, květen, červen 2020 dle předloženého návrhu dodatku č. 1. 
18) Schválení nákupu dezinfekčního prostředku ANTICOVID od spol. Čepro dle předložené nabídky. Obec zakoupí 1000l z toho si 500l 
ponechá pro své občany a 500l přeprodá okolním obcím (K. Horka, Dětřichov, Javorník, Květná). 
19) Schválení rozpočtového opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu. 
20) Schválení ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 243 v Koclířově dohodou po zemřelé paní D.P.- bude uzavřeno s pozůstalou 
dcerou paní D.D. Koclířov. 
21) Schválení uzavření smlouvy na byt č. 4 v č.p. 243 v Koclířově s panem J.D. Koclířov dle předloženého návrhu. Nájemce nyní obývá 
byt v č.p. 122 kde bydlí pouze senioři – přestěhování i dle opatření Coronaviru.  
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 14. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 13.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce na rok 2020 dle výkazu FIN 2-12 M. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje upravené připomínky ke změně č. 1 Územního plánu obce Koclířov takto: u plochy pro výstavbu Z 62 změnit etapizaci 
prostavěnosti plochy Z40 - vypustit podmíněnost, u pozemku p.č. 1382/2 v k.ú. Koclířov změnit ze ZS 1 na ZV - zeleň veřejná. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru s panem P.Č. Koclířov na dobu určitou a to od 4.5.2020 do 
31.10.2020 na pozici dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru s panem M.P. Koclířov na dobu určitou a to od 4.5.2020 do 
31.8.2020 na pozici VPP-pomocný dělník dle předloženého návrhu. 
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Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje zahájení školní jídelny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy. Výdej obědů bude prováděn formou 
okénkového výdeje obědů. Provoz bude zahájen od 4.5.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 243 Koclířov od obce Koclířov (opatrovníkem pana R.H.) za 
dne 20.4.2020. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 k bytu č. 3 v č.p. 243 s opatrovancem panem R.H. 
v zastoupení obcí Koclířov na dobu určitou od 1.5.2020 do 31.10.2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.D. Koclířov ze dne 20.4.2020. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce bere na vědomí oznámení úrazu na veřejné cestě od paní A.M. Koclířov ze dne 9.4.2020. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 100 Koclířov od pana P.K. ze dne 8.4.2020. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2019 s panem P.K. k bytu č. 6 v č.p. 100 Koclířov na dobu určitou od 
1.5.2020 do 30.4.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 1471/1 k.ú. Koclířov od manželů  P., Koclířov ze dne 15.4.2020. 
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 6/2020 s p. L.P. a p. I.P., oba bytem Koclířov, na část pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Koclířov o 
výměře 761 m2 za 761,- Kč/rok odk 1.5.2020 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 16/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost od p. R.K. Svitavy ve věci snížení nájemného na areál Hřebeč ze dne  20.4.2020. 
 
Usnesení 17/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor k podnikání ze dne 31.1.2019 s p. R.K., IČ: 74013831 na snížení 
nájemného o 50% z důvodu uzavření silnice III. třídy 36826 dle rozhodnutí č.j. MÚMT 08948/2020 odstavec 2. ze dne 16.3.2020. Snížené 
nájemné bude za měsíce duben, květen a červen roku 2020 dle předloženého návrhu dodatku č.1. 
 
Usnesení 18/2020  
Rada obce schvaluje koupi desinfekčního prostředku Anti-COVID od spol. Čepro dle předložené nabídky. Obec zakoupí 1000 l, z toho si 500 l 
ponechá pro své občany a 500 l přeprodá okolním obcím (K. Horka, Dětřichov, Javorník, Květná). 
 
Usnesení 19/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 6/2020. 
 
Usnesení 20/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 243 Koclířov dohodou z důvodu úmrtí nájemce ke dni 30.4.2020 s pozůstalou 
p. D.D. Koclířov. 
 
Usnesení 21/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na byt č. 4 v čp. 243 Koclířov s p. J.D., Koclířov od 1.5.2020 do 30.4.2020 dle předloženého návrhu. 
Zájemce nyní obývá byt v čp. 122 kde bydlí pouze senioři – přestěhování i dle opatření koronaviru. V současné době není vhodný zájemce 
z cílové skupiny. 
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Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 21:00 hod.       
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


