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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová 
Omluven/a:  
 
Začátek: 19:30 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 11 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 10 
3) Oddělení reklamace CEMBRIT č. CZ 001417 dopis ze dne 31.3.2017 
4) Žádost o pronájem obecního bytu od p. J.F., Sušice ze dne 3.4.2017 
5) Jmenování výběrové, hodnotící a doporučující komise k zakázce malého rozsahu dle výzvy: „Na výměnu oken a parapetů v budovách 

obce čp. 100 a 128“. 
6) Jmenování výběrové, hodnotící a doporučující komise k zakázce malého rozsahu dle výzvy: „Vybudování dětského hřiště v Areálu 

zdraví“. 
7)a) Dohoda o ukončení smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se spol. TextilEco, a.s. IČO: 28101766 k 31.3.2016. Původně 

REVENGE, a.s. IČO: 28101766 ze dne 28.8.2013. 
    b) Uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se spol. TextilEco, a.s. IČO: 28101766 na dobu neurčitou. 
8) Žádost o osvobození poplatku za komunální odpad za rok 2017 za třetí dítě od p. L.M., Koclířov ze dne 30.3.2017 
9) Výpověď z pracovního poměru od účetní obce p. M.Š. ze dne 31.3.2017. 
10) Zveřejnění veřejné výzvy podle zákona 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC o změně některých zákonů veřejnou výzvu na obsazení 

pracovního místa: účetní obce.  
11) Vyhodnocení nabídek zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu „Vybudování dětského hřiště v Areálu zdraví“. 
12) Vyhodnocení nabídek zveřejněné výzvy zakázky malého rozsahu rozsahu „Výměna oken a parapetů v budovách obce čp. 100 a 128“ 
13) Schválení pachtovní smlouvy ev.č.3/2017 s p. A. V., Koclířov na p.č. 578 a část p.č. 4118 (cca 479 m2) 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 11. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení rady obce č. 10.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o reklamaci č. CZ 001417 u spol. CEMBRIT ze dne 31.3.2017 čj. 526/2017/Ko.  
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. J. F. Sušice ze dne 3.4.2017. Žádost bude zařazena do pořadníku o ob. byty. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí jmenování výběrové, hodnotící a doporučující komise k zakázce malého rozsahu dle směrnice obce č. 2/2009 „Výměna 
oken a parapetů v budovách obce čp. 100 a 128 starostou obce ze dne 3.4.2017 ve složení: p. Kala Rudolf, p. Augusta Přemysl, p. Maivaldová 
Šárka. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí jmenování výběrové, hodnotící a doporučující komise k zakázce malého rozsahu dle směrnice obce č. 2/2009 
„Vybudování dětského hřiště v Areálu zdraví“ starostou obce ze dne 3.4.2017 ve složení p. Maivaldová Šárka, p. Kala Rudolf, p. Augusta Přemysl. 
  
Usnesení 7/2017  
a) Rada obce schvaluje ukončení smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE a.s. IČO: 28101766 ze dne 28.8.2013 
dohodou ke dni 31.3.2017. 
 
b) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se spol. TextilEco a.s. IČO: 28101766 u hasičské zbrojnice na dobu 
neurčitou za roční úplatu 1000,- Kč za jeden kontejner. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje osvobození poplatku za komunální odpad za rok 2017 za 3. dítě dle OZV č. 1/2016 čl. 6 písm. d) dle žádosti p. L.M., Koclířov ze 
dne 30.3.2017.  
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí podání výpovědi účetní obce p. M.Š. ze dne 31.3.2017. Pracovní poměr bude ukončen k 31.5.2017. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce pověřuje starostu ke zveřejnění výzvy podle zákona č. 312/2002 Sb. o  úřednících ÚSC na obsazení pracovního místa účetní obce.  
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Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje výsledek zakázky malého rozsahu dle směrnice obce č. 2/2009 na dodavatele „Vybudování dětského hřiště v Areálu zdraví“ dle 
doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise obce. Dílo provede spol. TR Antoš s.r.o., IČO: 48152587, Na Perchtě 1631, Turnov za cenu 
413 803,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo a zajištění realizace. Záměr bude financován z prostředků obce a dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 371 666,- Kč. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce bere na vědomí výsledek zakázky malého rozsahu dle směrnice obce č. 2/2009 na výměnu oken a parapetů v budovách obce čp. 100 a 
128, dle doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise obce bude doplnění nabídky ze strany uchazeče Okna Macek a.s. IČO: 26906724 do 
10.4.2017 do 14:00 na OÚ Koclířov. Další vyhodnocení komise proběhne 11.4.2017 na OÚ Koclířov v 17:30. 
 
Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 3/2017 s p. A.V., Koclířov na p.č. 578 o výměře 313 m2 a části p.č.  4118 – 479 m2 na dobu 
neurčitou za cenu 1,- Kč/m2 ročně. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Augusta Přemysl 
Rada skončena: 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


