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Přítomni: p. Tesař, p. Augusta, p. Bršlica, p. Kala 
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté: 
Začátek: 17:30 
 
Program: 
1) Schválení programu rady obce č. 34 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 33 
3) Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2016/2017 a hospodaření za rok 2017 
4) Žádost mysliveckého spolku Koclířov – Horka ze dne 7.11.2017 o koupi pozemků p.č. 1566/5 a 1566/8 v k.ú. Koclířov 
5) Zpráva o použití finančního příspěvku za rok 2017 od Fatimského apoštolátu, Koclířov ze dne 6.11.2017 
6) Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 od Římskokatolické farnosti Koclířov, Koclířov na opravu interiéru kaple sv. Josefa na 
Hřebči ze dne 6.11.2017 
7) Stanovisko SPÚ ČR Pardubice k odklizení stromu na p.č. 4183 k.ú. Koclířov dle pachtovní smlouvy č. 98N16/19 
8) Žádost o palivové dříví (koupi) od p. A.O., Hřebeč ze dne 1.11.2017 
9) Žádost o koupi části pozemku p.č. 4756 (cca 30 m2) 
10) Oznámení ředitele školy o ředitelském volnu ze dne 1.11.2017 
11) Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 100 Koclířov s p. D.D., Koclířov na dobu určitou od 1.12.2017 do 15.11.2021 včetně 
měsíčního předpisu nájemného. 
12) Vyhodnocení nabídek zakázky malého rozsahu zpracování LHP pro roky 2019-2028 obce Koclířov včetně uzavření smlouvy o dílo.  
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 34. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 33. 
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ za školní rok 2016/2017 a pověřuje starostu k zajištění přehledu hospodaření s finančními 
prostředky z rozpočtu obce Koclířov za rok 2017 na jednotlivé položky. 
 
Usnesení 4/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.p.č. 1566/5 a p.p.č. 1566/8 v k.ú. Koclířov od Mysliveckého spolku Koclířov – Horka 
ze dne 7.11.2017. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1566/5 a p.p.č. 1566/8 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o použití finančního příspěvku za rok 2017 od Fatimského apoštolátu Koclířov ze dne 6.11.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2018 od Římskokatolické farnosti Koclířov, Koclířov na opravu interiéru kaple sv. 
Josefa na Hřebči ze dne 6.11.2017. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí stanovisko SPU ČR Pardubice k odklizení stromů na p.č. 4183 v k.ú. Koclířov dle pachtovní smlouvy č. 98N16/19. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi palivového dříví od p. A.O., Hřebeč ze dne 1.11.2017. Žádost bude postoupena OLH. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 4756 (cca 30m2) v k.ú. Koclířov od p. J.G., Koclířov ze  dne 1.11.2017. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce bere na vědomí oznámení ředitele školy Mgr. Petržely ze dne 1.11.2017 o ředitelském volnu na den 24.11.2017, uzavřena bude MŠ 
i ZŠ a školní jídelna. 
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Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 100 Koclířov s p. D.D., Koclířov na dobu určitou od 1.12.2017 do 15.11.2021 
včetně měsíčního předpisu nájemného. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zpracování LHP pro roky 2019-2028 na základě hodnotící a doporučující 
komise, kterým je LHProjekt a.s., Brno, IČO: 25300806 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 19:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 

         Jiří Tesař                                                                                                  Rudolf Kala 
      starosta obce                                                                                          místostarosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


