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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala, p. Maivaldová (18:45 – 19:35) 
Omluven/a: 
Hosté: 
Začátek: 17:30 
 
Program: 
1) Schválení programu rady obce č. 33 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 32 
3) VOS č. 2/2017 o poskytování cestovních náhrad obce Koclířov – změna čl. I. bod 3. 
4) Usnesení Okresního soudu ve Svitavách-IT107/2017-14 
5) Výpověď z nájemní smlouvy ev. č. 6/2013 od p. P. K., Hřebeč ze dne  31.10.2017 
6) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov ze dne 30.10.2017 
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. D.P., Koclířov k bytu č. 4/čp. 243 ze dne 27.10.2017–schválení dodatku č. 4 
8) Žádost o zrušení hrobového místa č. 101 v Koclířově, žádost ze dne  27.10.2017 od R.M., V. R. a I.K., Moravská Třebová 
9) Žádost o pronájem obecního bytu od p. D.D., Koclířov ze dne 26.10.2017 
10) Žádost o úpravu nájemného od 1.11.2017 od p. P.K., Koclířov ze dne 31.10.2017 
11) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Koclířov pro rok 2018 od Náš domov z.s., IČO: 68208553 ze dne 26.10.2017 
12) Souhlas vlastníka pozemku s trvalým a dočasným záborem podle § 86 odst. 3 stavebního zákona – ŘSD ČR, IČO: 65993390 a obcí 
Koclířov pro stavbu „ I/35 Koclířov, zajištění svahu a odvodnění – p.p.č. 4066 v k.ú. Koclířov 
13) Nová úprava odměňování-nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018 
14) Žádost o pronájem obecního bytu od p. M.T., Moravská Chrastová ze dne 25.10.2017 
15) Seznam žadatelů o obecní byty-aktualizace k 25.10.2017 včetně DPS 
16) Žádost o osvobození poplatku za komunální odpad pro rok 2017 od p. R. H., Koclířov za 4. dítě v rodině, žádost ze dne 25.10.2017 
17) Nesouhlas s kupní cenou pozemku p.č. 2598, manž. D., Hřebeč a žádost na pronájem p.č. 2598 a část p.p.č. 2614/2 dle situace – 

žádost ze dne 25.10.2017 
18) Žádost o dotaci na činnost keramického a kreaktivního kroužku pro rok 2018 od A.V., Koclířov ze dne 23.10.2017 a doložení  zprávy 

použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017 
19) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 od JK M.B., IČO: 22750563 ze dne 25.10.2017 včetně doložení zprávy o použití 

poskytnuté dotace  v roce 2017 
20) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 od SDH Koclířov ze dne 23.10.2017 včetně zprávy o použití dotace  v roce 2017 
21) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 od SK FC Koclířov ze dne 23.10.2017 včetně zprávy o použití dotace  v roce 2017 
22) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov  ze dne 20.10.2017 včetně zprávy o použití 

dotace  v roce 2017 
23) Návrh rozpočtu SPOZ na rok 2018 ze dne 23.10.2017 
24) Žádost SK FC Koclířov na tréninky mužů – víceúčelové hřiště ze dne 23.10.2017 
25) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Koclířov ze dne 23.10.2017 od p. P.J., Koclířov 
26) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. A.D., Koclířov k bytu č. 5, ze dne 20.10.2017, uzavření dodatku č. 4 
27) Žádost  o koupi pozemku v k.ú. Koclířov p.č. 2635/2 o výměře 9m2 a p.p.č. 329/6 o výměře 7 m2 – nových parcel dle GP č. 598-

368/2017, žádost ze dne 27.10.2017 od p. M. B., Koclířov 
28) Žádost o koupi pozemku p.č. 331/6 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 598-368/2017 o výměře 37 m2 s příslušenstvím  

(studnou) – žádost ze dne 20.10.2017 od manž. Z., Koclířov  
29) Žádost o dotaci z rozpočtu obce KPPT, z.s. IČO: 03787532 pro rok 2018 včetně zprávy o použití dotace v roce 2017-žádost ze dne 

18.10.2017 
30) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 od ZO ČZS Koclířov včetně zprávy o použití dotace v roce 2017 ze dne 18.10.2017 
31) Zápis z jednání ve věci pošta Partner ze dne 18.10.2017 
32) Žádost o koupi pozemku p.č. 2664/2 a části p.č. st. 133 ze dne 16.10.2017 od manž. H., Koclířov 
33) Ukončení nájemní smlouvy k p.č. 1227/2-pachtovní smlouva č. 6/2016 od J.P., Koclířov ze dne 16.10.2017 
34) Žádost o vyřazení z pořadníku o obecní byt (nájem) od p. E. F., Široký důl ze dne 13.10.2017 
35) Přehled dlužníků za komunální odpad v roce 2017 sestavený k 13.10.2017 
36) Zpráva o stavu dlužníků za obecní byty 
37) Rozpočtové opatření č. 16 
38) Pronájem bytu v čp. 99 p. D. 
39) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2018 – Chrousti Koclířov ze dne 26.10.2017 
40) Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje-nabídka č. 2017/474-žádost o dotaci-zpracování-pro projekt zřízení sběrného 

místa v obci Koclířov 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 33. 
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Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 32 
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje VOS 2/2017 o poskytování cestovních náhrad obce Koclířov. 
 
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí usnesení Okresního soudu zn. 1T107/2017-47 ve věci N.P. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje výpověď z nájemní smlouvy ev.č. 6/2013 na parcelu p.č. 4506 v k.ú. Koclířov k 31.10.2018 s p. P.K., Koclířov-Hřebeč, na 
základě jeho žádosti ze dne 31.10.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koclířov ze dne 30.10.2017. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 243 formou dodatku č. 4 s p. D.P. na dobu určitou 1 roku, tj. od 1.11.2017 
do 31.10.2018. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje zrušení hrobového místa č. 101 v Koclířově na základě žádosti  ze dne 27.10.2017 od p. K., p. M. a p. R, všichni 
z Moravské Třebové. Bude dořešeno doplacení nájemného za hrobové místo. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. D.D., Koclířov ze dne 26.10.2017. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje úpravu předpisu nájemného pro p. P.K., Koclířov od 1.11.2017 dle žádosti ze dne 31.10.2017. 
 
Usnesení 11/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce Koclířov pro rok 2018 od Náš domov, z.s., IČO: 68208553 ze dne 26.10.2017. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje trvalý a dočasný zábor podle § 86 odst. 3 stavebního zákona na parcele č. 4066 v k.ú. Koclířov pro stavbu „I/35 zajištění 
svahu a odvodnění“ pro stavebníka ŘSD ČR, IČO: 65993390. 
 
Usnesení 13/2017  
Rada obce bere na vědomí nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2018. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o pronájem obecního bytu od p. M.T., Moravská Chrastová, ze dne  25.10.2017. 
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce bere na vědomí aktualizaci seznamu žadatelů o obecní byty k 25.10.2017 a DPS k 31.10.2017. 
 
Usnesení 16/2017  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2017 od p. R.H., Koclířov za 4. dítě 
v rodině dle OZV č. 1/2016 čl. 6/d dle žádosti ze dne 25.10.2017. 
 
Usnesení 17/2017  
a) Rada obce bere na vědomí sdělení s nesouhlasem s cenou u kupní smlouvy na p.p.č. 2598 v k.ú. Koclířov – Hřebeč. 
b) Rada  obce bere na vědomí žádosti o pronájem parcely č. 2598 v k.ú. Koclířov a části parcely č. 2614/2 v k.ú. Koclířov ze dne 25.10.2017 od 
manž. D., Koclířov – Hřebeč. 
c) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.č. 2598 a p.č. 2614/2 v k.ú. Koclířov. 
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Usnesení 18/2017  
Rada obce bere na vědomí žádosti o dotaci na činnost keramického a kreativního kroužku pro rok 2018 od p. A.V., Koclířov ze dne 23.10.2017 
z rozpočtu obce a doložení zprávy o použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017. 
 
Usnesení 19/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci na činnost pro rok 2018 JK Milana Beneše, IČO: 22750563 ze dne 25.10.2017 z rozpočtu obce a 
doložení zprávy o použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017. 
 
Usnesení 20/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci na činnost pro rok 2018 od SDH Koclířov ze dne  23.10.2017 z rozpočtu obce a doložení zprávy o 
použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017.  
 
Usnesení 21/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost  o dotaci na činnost pro rok 2018 do SK FC Koclířov ze dne 23.10.2017 z rozpočtu obce a doložení zprávy o 
použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017. 
 
Usnesení 22/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci na činnost pro rok 2018 od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov ze dne 20.10.2017 z rozpočtu obce 
a doložení zprávy o použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017. 
 
Usnesení 23/2017  
Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu SPOZ na rok 2018 ze dne 23.10.2017. 
 
Usnesení 24/2017  
Rada obce schvaluje pronájem víceúčelového hřiště (bezplatně) sportovnímu klubu SK FC Koclířov, IČO: 49326945 a to od 1.11.2017 do 
15.3.2018 vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 dle žádosti ze dne 23.10.2017. 
 
Usnesení 25/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemku, část p.č. 2837/1 k.ú. Koclířov od p. P.J., Koclířov ze dne 23.10.2017.  
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.č. 2837/1 k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 26/2017  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy a uzavření dodatku č. 4 k bytu č. 5 na čp. 243 Koclířov s p. A.D. a R.Z. na dobu určitou a to 
od 31.10.2017 do 31.10.2018. Dle žádosti ze dne 20.10.2017. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 27/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi nových pozemků v k.ú. Koclířov p.č. 2685/2 o výměře 9 m2 a p.č 329/6 o výměře 7 m2 dle GP č. 
598-368/2017 od p. M.B.,Koclířov ze dne 27.10.2017. 
b) Rada oce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 2685/2 o výměře 9 m2  a p.č. 329/6 o výměře 7 m2 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 28/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi nových pozemků v k.ú. Koclířov p.č. 331/6 o výměře 37 m2 dle GP č. 598-368/2017 
s příslušenstvím (studnou) od manž. Z., Koclířov ze dne 20.10.2017. 
b) Rada obce  schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely p.č. 331/6 o výměře 37 m2 s příslušenstvím v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 29/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci na činnost pro rok 2018 pro KPPT z.s., IČO: 03787532 ze dne 18.10.2017 z rozpočtu obce a 
doložení zprávy o použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017. 
 
Usnesení 30/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o dotaci na činnost pro rok 2018 pro ZO ČZS Koclířov ze dne 18.10.2017 z rozpočtu obce a doložení zprávy 
o použití poskytnutých prostředků z rozpočtu obce v roce 2017. 
 
Usnesení 31/2017  
Rada obce neschvaluje zajištění poskytování poštovních služeb poštou Partner prostřednictvím obce Koclířov a bere na vědomí zápis z jednání 
ze dne 18.10.2017. 
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Usnesení 32/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi p.p.č. 2664/2 a část  p.p.č. 133 v k.ú. Koclířov od manž. H., Koclířov 80. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2664/2 a část p.p.č. 133 k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 33/2017  
Rada obce bere na vědomí stanovisko k ukončení pachtovní smlouvy č. 6/2016 k parcele 1227/2 v k.ú. Koclířov od p. J. a P. P., Koclířov ze 
dne 16.10.2017. 
 
Usnesení 34/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o vyřazení z pořadníku o obecní byt (nájmy) od p. E.F., Široký důl na základě žádosti ze dne 13.10.2017. 
 
Usnesení 35/2017  
Rada obce bere na vědomí přehled dlužníků za komunální odpad za rok 2017 sestavený k 13.10.2017. 
 
Usnesení 36/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu dlužníků za obecní byty předloženou místostarostou obce. 
 
Usnesení 37/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16. 
 
Usnesení 38/2017  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v čp. 99 k.ú. Koclířov na dobu určitou a to od 1.11.2017 do 31.10.2018 s p. I.D. Koclířov. 
 
Usnesení 39/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2018 od Chrousti Koclířov ze dne 26.10.2017. 
 
Usnesení 40/2017  
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci a zpracování žádosti pro projekt „zřízení sběrného míst v obce Koclířov“  v 69. výzvě OPŽP na 
základě nabídky č. 2017/474 od RRAPK IČO: 69153361. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena: 22:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 

         Jiří Tesař                                                                                                  Rudolf Kala 
      starosta obce                                                                                          místostarosta obce 
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