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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
 
Začátek:  
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 23 
2) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 22 
3) Zrušení výzvy zakázky malého rozsahu na dodavatele el. energie OM obce Koclířov (usn. č. 8 RO č. 20 ze dne 13.6.2017) 
4) Seznam žadatelů obecních bytů k 7.7.2017 
5) Žádost o bezúplatný pronájem zas. Místnosti – sálu (2 hodiny) na konání valné hromady SK FC Koclířov, z.s.  – 8.7.2017 
6) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov – 29.7.2017 od p. J.V., Koclířov ze dne 10.7.2017 
7) Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova – SZIF – Prameniště Třebovky – 99.825,- Kč včetně DPH. 
8) Žádost o pronájem obecního bytu od p. P.F., Proseč ze dne 7.7.2017 
9) Žádost o palivového dříví od p. Z.T., Koclířov ze dne 7.7.2017. 
10) Žádost o odkoupení p.č. 341/6 – o výměře 34 m2 od p. M.B., ze dne 30.6.2017. 
11) Žádost o odkoupení p.č. 1227/2 od p. R.P., Koclířov, ze dne 3.7.2017.  
12) Žádost o palivové dřevo od p. P.J., Koclířov  ze dne 3.7.2017 
13) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2017 od p. J. P. ze dne 30.6.2017 
14) Dovolená starosty obce od 24.7. – 13.8.2017 
15) Rozpočtové opatření č. 10/2017 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 23. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění rady obce č. 22.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje zrušení výzvy  zakázky malého rozsahu na dodavatele el. energie pro rok 2018 na OM obce Koclířov z důvodu jedné nabídky 
(dle zákona o veřejných zakázkách a VOS č. 2/2009). Bude vyhlášena nová výzva. Připraví starosta na příští jednání rady obce.  
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí stav pořadníku žadatelů o obecní byt k 7.7.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem zas. místnosti KD SK FC Koclířov ke konání VH spolku (8.7.2017) na základě žádosti ze dne 7.7.2017.  
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD ne den 29.7.2017 dle ceníku p. J. V., Koclířov dle žádosti ze dne 10.7.2017.  
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova – SZIF na zřízení odpočinkového místa u pramene řeky Třebovka 
(investice 99825,- Kč bez DPH). 
 
 Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí o pronájem obecního bytu od p. P. F., Proseč ze dne 7.7.2017. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní byty.  
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví – samovýrobu od p. Z. T., Koclířov ze dne 7.7.2017. Žádost bude podstoupena OLH. 
 
Usnesení 10/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. M. B. Koclířov na odkoupení či směny pozemku p.č. 341/6 k.ú. Koclířov o výměře 34 m2 ze dne 
30.6.3017.  
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 341/6 o výměře 34 m2 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 11/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1227/2 v k.ú. Koclířov od p. R.P. ze dne 3.7.2017 . 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1227/2 o výměře 127 m2 (zahrada) v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce bere na vědomí žádosti o odkoupení palivového dříví od p. P.J., Koclířov, žádost ze dne 3.7.2017 bude podstoupena OLH. 
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Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad za rok 2017 dle OZV 1/2016  čl. 6 odst. c) pro D.P. na základě žádosti ze dne 
30.6.2017. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty jeho čerpání řádné dovolené od 24.7. – 13.8.2017. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje 
místostarosta. 
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017. 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 17:20 hod 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


