
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 21/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 21. 06. 2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Bršlica, p. Maivaldová 
Omluven/a: p. Kala - nemoc 
Hosté:  
 
Začátek: 17:40 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 21 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 20 
3) Souhlas zřizovatele s navýšením počtu dětí v MŠ na 37 dětí. 
4) Rekonstrukce prostor v II. NP čp. 123 – pro MŠ – Instalatér s.r.o. Svitavy, cenová nabídka na opravy soc. zařízení a požárních úprav. 
5) Meziobecní spolupráce – smlouva o partnerství mezi obcí Koclířov a Roitzsch (Německo). 
6) Informace starosty o průběhu opravy komunikace Koclířov – Hřebeč – Kamenná Horka (uzavírka 21.6. 12:00-16:00 a 22.6. 7:30-12:00) 
7) Dopis starosty obce radě obce ve věci OLH Ing. Bačovského 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 21 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění rady obce č. 20.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje navýšení počtu míst v MŠ na 37 dětí. Pověřuje ředitele ZŠ a MŠ p. Mgr. Zdenka Petrželu k zajištění této změny na příslušných 
úřadech. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce schvaluje úpravu sociálních zařízení a požárních opatření pro vybudování nové učebny ve II. NP v budově čp. 123 v Koclířov dle 
položkového rozpočtu od f. Instalatér Svitavy, s.r.o., Hraniční 21, Svitavy, 56802. Rada obce schvaluje uzavření objednávky d le nabídky ze dne 
20.6.2017 ve výši 61190,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi obcí Koclířov a obcí Roitzsch (Německo) a pověřuje starosty k zajištění této spolupráce. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o průběhu prací na opravě místní komunikace na Hřebči včetně uzavírek dne 21.6. a 22.6.2017. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí dopis starosty obce ze dne 20.6.2017 ohledně smlouvy o poskytnutí odborné úrovně hospodaření v lese ze dne 
4.12.2015. Rada pověřuje starostu obce k zajištění odstoupení od smlouvy s OLH s JUDr. M.B. a předloží na další radě.  
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Šárka Maivaldová 
Rada skončena: 19:25 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


