
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 31/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 19. 09. 2017 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica, p. Maivaldová 
Omluven/a:  
Hosté:  
 
Začátek: 17:30 
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 31 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 30 
3) Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí – příspěvek F. P., dopis ze dne 19.9.2017. 
4) Žádost od J. a  J. T., Koclířov ze dne 19.9.2017 o zrušení části věcného břemene k parcele č. 574/1 k.ú. Koclířov 
5) ZŠ a MŠ, oznámení o volbách do školské rady ze dne 14.9.2017 + kandidát za obec Koclířov 
6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 243 v Koclířově ze dne 12.9.2017 
7) Potvrzení o přijetí žádosti o dotaci – SZIF – identifikátor dokumentů SZIF/2017/0567271 
8) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-2005353, Hřebeč – opuštění cizí TS 219, nová DTS/VB/1 se spol. ČEZ 

DISTRIBUCE a.s., IČO: 24729035 za cenu 64 400,- Kč bez DPH. 
9) Žádost o dotaci POV 2018 na Pardubický kraj 
10) Rozpočtové opatření č. 13/2017 

       
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 31. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 30.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce neschvaluje poskytnutí příspěvku na provozní náklady pro rok 2018 ve výši 40tis. na osobu a rok středisku sociálních služeb Frýdlant nad 
Ostravicí za p. F.P. na základě dopisu ze dne 19.9.2017. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce schvaluje zrušení části věcného břemene týkající se práva vstupu ke studni na p.č. 574/1 dle žádosti od manželů J. aj T., Koclířov ze dne 
19.9.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí termín konání voleb do školské rady ZŠ a MŠ Koclířov, dne 3.10.2017. Za obec Koclířov rada obce schvaluje starostu 
J.T.  
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v čp. 243 Koclířov pro opatrovance p. R.H. formou dodatku č. 1 na dobu určitou od 
5.10.2017 do 4.10.2018. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí potvrzení o přijetí o dotaci I-SZIF-IDENTIFIKÁTOR dokumentu SZIF/2017/0567271 týkající se akce odpočinkového místa 
u pramene Třebovky. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-2005353, Hřebeč-opuštění cizí TS 219, nová DTS/VB/1 se 
spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s. IČO: 24729035 za cenu 64 400,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje podání žádosti o dataci z programu POV 2018 na Pardubický kraj. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017. 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Rudolf Kala 
Rada skončena: 18:35 hod 
 
 
 
 
                                                          Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


