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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. 27 
2) Zpráva starosty o plnění rady č. 26 
3) Oznámení o výsledku výběru žádosti o dotaci – MAS ak. Skupina Svitava z.s.- zřízení odpočinkového místa u pramene řeky Třebovky. 
4) Žádost od P.D., Koclířov o koupi části pozemku p.č. 2617/1 ze dne 18.8.2017 
5) Žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od p. P.F., Široký důl ze dne  4.8.2017. 
6) Žádost o pronájem sálu kulturního domu v Koclířově od OV KSČ Svitavy na den  16.12.2017 od 16:00 – žádost ze dne 19.7.2017. 
7) Žádost o pronájem obecního bytu od p. D. D.,Karle ze dne  14.9.2017 
8) Žádost od p. B.B.- opravy  v truhlářské dílně čp. 153 ze dne 15.8.2017 
9) Žádost od nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera na fin. příspěvek pro další oddělení Svitavské nemocnice, žádost ze dne 

15.8.2017 
10) Žádost od ZO ČZS Koclířov na pronájem zas. Místnosti na den 29.8.2017 za účelem konání členské schůze 
11) Žádost o koupi pozemku p.č. 3031 k.ú. Koclířov od p. P.L., Opatov. Žádost ze dne 16.8.2017. 
12) SPÚ – ČR – nabídka pozemků k pronájmu. 
13) Žádost od OVV ČSSD Svitavy – žádost o vylepování plakátů ze dne 16.8.2017 
14) Žádost od OV KSČM na vylepování plakátů ze dne 7.8.2017 
15) Žádost a předložení návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-2015842/VB/02 – Koclířov 197, Kalisax s.r.o. smlouva mezi obcí Koclířov a ČEZ DISTRIBUCE a.s., žádost ze dne 16.8.2017  
       

Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 27. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění rady obce č. 26.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí vyhodnocení žádosti o dotaci na zřízení odpočinkového  místa u pramene řeky Třebovky u MAS Svitava z.s. 
  
Usnesení 4/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. P.D., Koclířov ze dne 18.8.2017 o koupi části pozemku p.č. 2617/1. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 2617/1v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí prodloužení žádosti o obecní byt od P. F., Široký důl ze dne 4.8.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD v Koclířově na 16.12.2017 OV KSČM dle schváleného ceníku. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. D.D., bytem Karle ze dne 14.9.2017 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost od p. B.B. o opravy v truhlářské dílně čp. 153 ze dne 15.8.2017. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek od nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera ze dne 15.8.2017. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti KD na den 29.8.2017 od 15:00 – 21:00 ZO ČZS Koclířov dle jejich žádosti, ze dne 
16.8.2017. 
 
Usnesení 11/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. P.L., Opatov ze dne 16.8.2017 o koupi pozemku p.č. 3031 v k.ú. Koclířov. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3031 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce bere na vědomí nabídku pozemků k pronájmu od SPÚ ČR a schvaluje pronajmout pozemek p.č. 626 o výměře 619 m2 – vodní plocha. 
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Usnesení 13/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost od OVV ČSSD Svitavy na výlep volebních materiálů ze dne 16.8.2017. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost od OV KSČM Svitavy na výlep volebních materiálů ze dne 7.8.2017. 
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
IV-12-2015842/VB/02 – Koclířov 197, Kalisax s.r.o. mezi obcí Koclířov a ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČO: 24729035 za cenu 94800,- Kč bez DPH. Cena 
bude upřesněna po zaměření geodety. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala, Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 20:00 hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


