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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta, p. Bršlica,  
Omluven/a: p. Maivaldová 
Hosté: 
Začátek: 17:45 
 
Program: 
1) Schválení programu rady obce č. 37 
2) Zpráva starosty o plnění rady obce č. 36 
3) Žádost o ukončení smlouvy o vypůjčce prostor v KD čp. 134 Koclířov od ZO ČSCH Koclířov ze dne 28.11.2017 
4) Žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p. K. B. ze dne 27.11.2017 
5) Žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p. L. K. ze dne 27.11.2017 
6) Žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p. Z. M. ze dne 27.11.2017 
7) Žádost o sponzorský dar – žádost ze dne 27.11.2017 od p. R.S., Koclířov, včetně doložení o použití poskytnutých finančních 

prostředků v roce 2017. 
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2837/1 (50m2) p. P.J., Koclířov, 56911, schválení a uzavření smlouvy pachtovní-p.č.2837/1 
    k.ú. Koclířov 
9) Schválení a uzavření smlouvy pachtovní s p. S. a M.D., Hřebečk pozemkům p.č . 2598 a části p.č. 2614/2 (244m2) k.ú. Koclířov 
10) Žádost o finanční přístěvek nebo dar v roce 2018 od Salvia, středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. , IČO: 03017621 ze dne 

22.11.2017. 
11) Schválení dodavatele zajištění výběrového řízení na akci „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“ dle nabídky Regionální 

rozvojové agentury Pard. kraje  ze dne 21.11.2017 
12) Rozpočtové opatření č. 18/2017 
13) Náklady služební telefon OLH – Ing. B.M. 
14) Zastupitelstvo obce 5. Zasedání. Termín  
       Program: 

1) Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2018 + rozpočtový výhled 2018-2020 
2) Dispozice s majetkem obce  
3) OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
4) Závěr 

 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady č. 37. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady č. 36. 
 
Usnesení 3/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od ZO ČSCH Koclířov o ukončení smlouvy o výpůjčce prostor v KD čp. 134, Koclířov  ze dne 28.11.2017 
b) Rada obce schvaluje ukončení dohodou smlouvy o výpůjčce prostor v KD čp. 134, Koclířov ze dne 1.9.2015 pro ZO ČSCH Koclířov ke dni 
28.11.2017. 
 
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p.  K.B. ze dne 27.11.2017. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p.  L.K. ze dne 27.11.2017. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP v roce 2018 od p.  Z.M. ze dne 27.11.2017. 
 
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o sponzorský dar od p. R.S., Koclířov včetně doložení o použití poskytnutých finančních prostředků v roce 
2017 ze dne 27.11.2017. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 5/2017 mezi obcí Koclířov a p. P. J., Koclířov na část pozemku p.č. 2837/1 v k.ú. Koclířov o 
výměře 50m2 s účinností od 1.12.2017 na dobu neurčitou za roční pachtovné 50,- Kč/rok. 
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Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje uzaření pachtovní smlouvy č. 6/2017 mezi obcí Koclířov a p. S. a M. D., Hřebeč k pozemkům p.č. 2598 a části pozemku 
p.č. 2614/2 obě v k.ú. Koclířov  celkem 1125 m2 s účinností od 1.12.2017 na dobu neurčitou za roční pachtovné 1125,- Kč/rok. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek nebo dar v roce 2018 od Salvia, středisko sociálních služeb Salvia, z.s., IČO: 03017621 
ze dne 22.11.2017. 
 
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje zadání administrace veřejné zakázky „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“ dle nabídky č. 2017/482 od Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje, IČO: 69153361 ze dne 21.11.2017. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2017. 
 
Usnesení 13/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o zvýšených nákladech na služební telefon OLH – Ing. M.B. a pověřuje starostu 
k prošetření zvýšených nákladů a podání informace na příští radě. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce schvaluje termín jednání zastupitelstva obce Koclířov na den 15.12.2017 v 18:00 v KD Koclířov včetně navrženého programu. 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena:  21:10 hod. 

         
                
                                     Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
                                  starosta obce                                                                           místostarosta obce 


