
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 18/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 23. 05. 2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
 
Začátek: 17:30 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 18 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 17 
3) Schválení smluv o připojení SOP č. 17-SOP-01-4121293946, 17-SOP-01-4121293959 a 17-SOP-01-4121293962 s ČEZ DISTRIBUCE a.s. na 

Hřebečský slunovrat 
4) IV – NAKLADATELSTVÍ s.r.o. – preventivní projekt publikace „Na výletě v přírodě podzim“ – nabídka ze dne 18.5.2017  
5) Žádost o úlevu platby za komunální odpad pro rok 2017 od p. L.P., Koclířov ze dne 22.5.2017. 
6) Schválení rozpočtu rok 2017 a střednědobého výhledu hospodaření na roky 2018 a 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ obce Koclířov. 
7) Zpráva starosty z jednání s JUDr. M. Břeněm ve věci VK CAD s.r.o. – faktura za kan. přípojky, SEKO Koclířov s.r.o., dlužníci. 
8) Řešení prostor navýšení kapacity MŠ. 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 18. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění rady obce č. 17.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smluv SOP č. 17-SOP-01-4121293946, 17-SOP-01-4121293959 a 17-SOP-01-4121293963 s ČEZ DISTRIBUCE a.s. 
na Hřebečský slunovrat. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce neschvaluje nabídku spol. IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o. – publikace na výletě v přírodě – podzim ze dne 18.5.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2017 p. L. P., Koclířov dle OZV č. 1/2016 podle čl. písm. c na základě 
žádosti ze dne  22.5.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje rozpočet pro rok 2017 a střednědobý  výhled hospodaření na roky 2018, 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ obce Koclířov. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o jednání s JUDr. M. Břeněm ve věci VK CAD – faktura za přípojky ke kanalizaci, SEKO Koclířov 
.s.r.o., dlužníci. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje změnu prostor v II. NP v čp. 123 Koclířov, místnost knihovna s čítárnou předělat pro novou učebnu MŠ z důvodu navýšení 
počtu míst a do prostor skladu před spisovnou přemístit knihovnu. Pro změnu učebny pro MŠ je nutno upravit sociální zařízení dle kontroly z hygieny 
ve Svitavách.  Rada obce pověřuje starostu k zajištění stanovisek HZS a odboru výstavby ve Svitavách – změna užívání prostor. 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 20:35 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


