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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Bršlica (do 19:30), p. Augusta, p. Maivaldová 
Omluven/a:  
Hosté:  
 
Začátek: 17:30 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 22 
2) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 21 
3) Návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. OS17209 – mezi obec Koclířov a RI OKNA Svitavy CZ, s.r.o., T.G.Masaryka 55/18, 568 02 Svitavy 
4) Žádost o palivové dříví od p. E.K. , Koclířov ze dne 27.6.2017 
5) Žádost o pronájem části pozemkové p. č. 1376/2 od p. R. S. , Koclířov ze dne 5.6.2017 
6) Čestná prohlášení členů rady obce 
7) Žádost o osvobození od poplatku za TKO od p. N. Š. I., Koclířov ze dne 27.6.2017 
8) Žádost o osvobození od poplatku za TKO od p. Š. S., Koclířov ze dne 26.6.2017 
9) Žádost o osvobození od poplatku za TKO od p. P. H., Koclířov ze dne 21.6.2017 
10) Žádost o osvobození od poplatku za TKO od p. T. K., Koclířov ze dne 21.6.2017 
11) Informace o uzavření MŠ a školní jídelny předloženou ředitelem školy Mgr. Z. P. ze dne 21.6.2017 
12) Darovací smlouva na kamenný kříž mezi Mikroregionem Svitavsko IČO: 70892261 (dárce) a obcí Koclířov (obdarovaný) 
13) Rozpočtové opatření č. 9 
14) KPÚ – změna od projektantky Ing. D.P. z 23.6.2017 
15) Schválení hodnotící, výběrové a doporučující komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice 2/2009 na výběr dodavatele el. 

energie na odběrné místa obce Koclířov na rok 2018  - výběr dodavatele el. energie 
       

Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 22 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění rady obce č. 21.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OS17209 uzavřenou spol. RI OKNA Svitavy CZ s.r.o. změnou článku V., bod 1 se 
mění celková částka na 529.476,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví  od p. E. K., Koclířov ze dne 27.6.2017. Žádost bude podstoupena OLH p. Ing. Bačovskému. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 4/2017 s p. R.S., bytem Koclířov na část p.p.č. 1376/2 o výměře 209 m2 za roční nájemné 
209,- Kč na dobu neurčitou s platností od 3.7.2017  
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí informaci o předání čestných prohlášení členů rady za rok 2016 o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce.  
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO  za rok 2017 na 3. dítě  dle OZV 1/2016 čl. 6 bod d, na základě žádosti p. N.Š. I., Koclířov ze 
dne 27.6.2017. 
 
 Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO za rok 2017 na 3. dítě  dle OZV 1/2016 čl. 6 bod d, na základě žádosti p.Š. S., Koclířov ze dne 
26.6.2017. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za TKO za rok 2017 na 3. dítě dle OZV 1/2016 čl. 6 bod d, na základě žádosti od p. P. H., Koclířov ze 
dne 21.6.2017. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje žádost o osvobození od poplatku za TKO  za rok 2017 T. K. – dle žádosti ze dne 21.6.2017. 
 
Usnesení 11/2017  
Rada obce bere na vědomí informaci od ředitele školy o uzavření MŠ a školní jídelny ve dnech 3.7. – 7.7.2017 z provozních důvodů. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mikroregionem Svitavsko se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy na kamenný kříž na 
křižovatce v Koclířově a to bezúplatně. 
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Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce schvaluje návrh projektantky Ing. D. P. v rámci KPÚ o převedení nově vzniklých parcel č. 5670 a p.č.  5687 (ost. plocha/ost.komunikace) 
do vlastnictví obce Koclířov. 
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce schvaluje hodnotící, výběrovou a doporučující komisi ve složení p. Augusta, p. Maivaldová, p. Kala. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 20:10 hod 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


