
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 29/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 05. 09. 2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta,  
Omluven/a: p. Maivaldová, p. Bršlica 
Hosté:  
 
Začátek: 18:00 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 29 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 28 
3) Žádost od Náš domov Koclířov z.s. ze dne 5.9.2017 na pořádání XVIII. ročníku turistického pochodu Koclířovský kotlík 
4) Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 457/19 v k.ú. Koclířov pro výstavbu RD od R. a. J.  M. ze dne 5.9.2017 
5) Změna KPÚ  v k.ú. Koclířov u pozemků m.B. dle zprávy projektanta Ing. Prouzové ze dne 5.9.2017 
6) Vyhlášení zakázky malého rozsahu na dodavatele lesního hospodářského plánu pro rok 2019 – 2028 (olovení LH Projekt, a.s.Brno, LES 

PROJEKT BRNO a.s., LES PROJEKT Hradec Králové s.r.o.) 
7)  Žádost o zpřesnění výměry pozemku p.č. 2617/1 a 1984 dle žádosti od m. M., Koclířov ze dne 4.9.2017 z důvodu zachování dostatečné 

výměry šířky místní komunikace p.č. 2617/1 
8) Žádost o  koupi části  p.p.č.185/2 v k.ú. Koclířov od p. T. K. a O.K ze dne 30.8.2017 

 
       

Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 29. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění usnesení rady obce č. 28.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje  bezplatné zapůjčení srubu, laviček a stolů pro Náš domov, Koclířov, z.s. za účelem pořádání XVIII. ročníku  Koclířovského 
kotlíku dle žádosti ze dne 5.9.2017. 
  
Usnesení 4/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 457/19 v k.ú. Koclířov pro výstavbu RD od R. a J. M. Brno ze dne 5.9.2017. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 457/19 v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od projektanta Ing. Prouzové k návrhům pozemků s. p. B. J. ml. ze dne 5.9.2017. Rada obce pověřuje 
místostarostu k řešení této problematiky. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje zveřejnění zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 2/2009 a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodavatele 
zpracování LHP pro roky 2019-2028. Osloveni budou tyto tři spol.: 1) LHP Projekt, a.s. Kroftova 45, Brno 
                                                                                                       2) LES PROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, Brno 

                                                                                                              3) LES PROJEKT Hradec Králové, s.r.o., Veverkova 1335/7, Hradec Králové 
Podání nabídek do 22.9.2017 na adresu OÚ Koclířov. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje zajištění geometrického plánu pro zpřesnění místní komunikace v p.č. 1984 – čp. 254 a příprav pro odkoupení potřebné výměry 
dostatečné šířky místní komunikace od m.M., Koclířov. 
 
Usnesení 8/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Koclířov od p. T. K. Dětřichov  a O.K. Dětřichov, ze dne 30.8.2017. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění prodeje pozemku p.č. 185/2 v k.ú. Koclířov na ÚD a EÚD obce Koclířov. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala, Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 20:20 hod 
 
                                                          Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


