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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Maivaldová  
Omluven/a: p. Paclíková 
Začátek:  17:30 
 

Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 2 
2) Zpráva starosty obce k plnění usnesení rady obce č. 1 
3) Pronájem bytových prostor (č. 14) v 1. NP – DPS čp. 122 
4) Žádost o koupi pozemku st. p. č. 610 – Zemědělský podnik Rázová, Praha 6 
5) Rozpočtové opatření č. 1/2017 
6) Výpověď z bytu č. 6/čp. 122  - p. M.B. ze dne 9.1.2017  
7) Vyhodnocení zakázky malého rozsahu dle VOS č. 2/2009 „Těžební práce, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou v roce 2017“, členové 

hodnotící a  výběrové komise: J.T., L.H., Ing. M.B. 
8) Cenová nabídka DH Dubňanka na 24.6.2017 oslav založení obce 
9) Darovací smlouva s Charitou Svitavy pro rok 2017 (IČO: 47490462) 
10) Žádost o pronájem obecního bytu od p. S.M., Svitavy ze dne 4.1.2017 
11) Žádost o odkoupení pozemků p.č. 2631 a st. p.č. 289/2 od p. A. H., Koclířov ze dne 4.1.2017 
12) Žádost o zaměstnání na pozici VPP na obci v roce 2017 od p. L. K., ze dne 4.1.2017 a p. J. D. ze dne 9.1.2017 a p. M.A. ze dne 9.1.2017 
13) Žádost o prodloužení žádosti o byt v DPS (čp. 122) od p. Z. B., ze dne 9.1.2017 
14) Seznamy žadatelů o obecní byty a byty v DPS obce Koclířov ke dni 9.1.2017. 
15) Stav dlužníků za obecní byty 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 2. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 1  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytovým prostorám (č.14) v . NP v čp. 122 (DPS) o výměře 17,86 m2 za měsíční nájemné 50,- 
Kč/m2 na dobu určitou od 13.1.2017 do 30.6.2017 s p. J. D. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce pověřuje starostu oslovením zemědělského podniku Rázová, Praha 6 o prodej st.p.č. 610 (autobusová zastávka Spáleniště). 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí výpověď z bytu č. 6 na čp. 122 (DPS) od p. Ing. M. B. (po jeho zemřelé matce) a schvaluje ukončení nájemní smlouvy ke 
dni 31.1.2017 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje termín výběrového řízení – hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu dle VOS 2/2009 „Těžební práce, přibližování a 
manipulaci s dřevní hmotou v roce 2017 na den 12.1.2017 v 13:00 hod. Členové hodnotící a výběrové komise: T. J., H. L. a Ing. M.B. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje zajištění DH Dubňanka dle cenové nabídky na den 24.6.2017 – na den založení obce. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy IČO: 47490462 pro rok 2017 na částku 10.000,- Kč. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. S. M., Svitavy ze dne 4.1.2017. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní 
byty. 
  
Usnesení 11/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. A. H., Koclířov, na odkoupení p.č. 2631 a p. č. st. 289/2. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2631 a p.č. st. 289/2. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce bere na vědomí žádosti o zaměstnání na pozici VPP na obci na rok 2017 od: p. L.K. ze dne 4.1.2017,  p. J.D. ze dne 9.1.2017 a  p. M. A. 
ze dne 9.1.2017. 
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Usnesení 13/2017  
Rada obce bere na vědomí prodloužení platnosti žádosti o byt v DPS (čp. 122) od p. Z. B. ze dne 9.1.2017. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce bere na vědomí aktualizaci seznamu žadatelů o obecní byty a byty na DPS obce Koclířov ke dni 9.1.2017. 
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků nájmů za obecní byty k 9.1.2017 předloženou místostarostou obce. 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 19:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


