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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté:  
 
Začátek: 17:30 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 30 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 29 
3) Rozhodnutí – KÚ PK – navýšení počtu dětí v MŠ 
4) Darovací smlouva – ev. č. OŽPZ/17/23759 – koncepční rozvoj obce Pard. kraj – peněžní dar 10 tis. Kč obci Koclířov 
5) Pokyn k platbě MMR – dotace na dětské hřiště – EDS 117D815006408 částka 350 491,- Kč 
6) Pardubický kraj – odbor finanční – dílčí přezkum hospodaření obce Koclířov – termín 30.10.2017 
7)  Žádost o prodloužení náj. smlouvy k bytu č. 1 v čp. 243 – Koclířov, od p. M.P. ze dne  8.9.2017. Uzavření dodatku č. 1 od 6.10.2017 do 

5.10.2017 
8) Rozpočtové opatření č. 12/2017 
9) Konání obecního plesu  - 13.1.2017 KD Koclířov 
10) Prodej kotle Atmos D40P včetně příslušenství + akum. nádoby, žádost od p. Z.B., Vranová Lhota ze dne 11.9.2017. 
11) POV 2017 – Mikroregion  Svitavy – oprava chodníku u sportovního zařízení – fotbalového hřiště, spoluúčast ve výši 28 383,- Kč 

z rozpočtu obce 
12) Česká pošta – doporučený dopis ze dne 12.9.2017- pošta Partner 
13) Studie proveditelnosti – řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov 
14) Uzavření pracovní smlouvy od 1.10.2017 na dobu určitou do 30.9.2020 na plný úvazek pozice správce obce s p. L.P., zaměstnancem 

obce. 
15) Zpráva místostarosty o stavu dlužníků za obecní byty k 11.9.2017. 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 30. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění usnesení rady obce č. 29.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí  o navýšení počtu dětí MŠ na 37 od Pardubického kraje KÚ – odbor školství ze dne 6.9.2017. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy ev. č. sml.: OŽPZ/17/23759 s dárcem Pardubický kraj, IČO: 70892822 za umístění v krajském kole 
Vesníce roku 2017 – koncepční rozvoj obce na částku 10000,- Kč. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od MMR o pokynu k platbě dotace za dětské hřiště (areál zdraví) EDS: 117D815006408 ve výši 350 491,-Kč. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Pardubickým kraje – odbor finanční na den 30.10.2017. 
 
Usnesení 7/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na čp. 243 – Koclířov od p.M.P. ze dne 8.9.2017. 
b) Rada obce schvaluje uzavření dodatků č. 1 k nájemní smlouvě č. 1 ze dne 4.10.2016 k bytu č. 1 v čp. 243 – Koclířov na dobu určitou od 6.10.2017 
do 5.10.2018 (ostatní ujednání  zůstávají nezměněna) s p. M. P. . 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje konání obecního plesu dne 13.1.2018  ve 20:00 hodin v KD Koclířov. Pověřuje starostu k zajištění plesu a zahrnutí do rozpočtu 
obce pro rok 2018. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje prodej použitého kotle Atmos D40P s příslušenstvím a akumulační nádobou za cenu 33 000,- Kč p. Z. B., Vranová Lhota, na 
základě jeho žádosti 11.9.2017. 
 
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje spoluúčast obce ve výši 28 383,- Kč z rozp. obce v rámci POV 2017 – Mikroregion Svitavy na akci oprava chodníku u 
sportovního zařízení obce – fotbalové hřiště. Pověřuje starostu k zajištění opravy.  
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Usnesení 12/2017  
Rada obce bere na vědomí dopis od České pošty ze dne 12.9.2017 ve věci pošta Partner. 
 
Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje studii proveditelnosti – řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov zpracovanou Ing. B. V. a Ing J.Š.. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na plný úvazek na pozici správce – údržbář obce s p. L. P. zaměstnancem obce na dobu určitou od 
1.10.2017 do 30.9.2020. 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Rudolf Kala 
Rada skončena: 18:35 hod 
 
 
 
 
 
                                                          Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


