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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Paclíková, p. Maivaldová (příchod v 17:45) 
Omluven/a: p. Augusta 
Začátek:  17:10 
 

Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 4 
2) Zpráva starosty k plnění rady č. 3 
3) Rozpočtové opatření č. 2/2017 
4) Schválení smlouvy o podmínkách provedení stavby ŘSD ČR – IČO: 65993390, p.p.č. 4146 a 4147 – zábor pro chodníky „Řešení 

bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ 
5) Dodatek č. 1 k VOS č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji obce Koclířov 
6) Dodatek č. 2 k VOS č. 3/2015 o účetnictví obce Koclířov  
7) Zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru od p. M. Š. ze dne 27.1.2017 – zrušení výběrového řízení na pozici účetní obce  
8) Rezignace na člena kontrolního výboru a člena rady obce od p. J. P. ze dne 23.1.2017 
9) Žádost o pronajmutí parcely č. 4118 od p. P. G., Koclířov ze dne 18.1.2017 
10) Soupis nových pozemků – KPU obce ze dne 24.1.2017  
11) Žádost o úpravu nájemní smlouvy (M.S. ) na pozemku p.č.st. 177/2 – část výměry 85 m2 ze dne 19.10.2006 z důvodu úmrtí manžela od p. 

J. S. ze dne 24.1.2017 
12) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na čp. 243 v Koclířov od p. P. S. ze dne 24.1.2017 
13) Nabídky na administraci inv. záměru obce Koclířov na „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ od Ing. Břetislava 

Vévody ze dne 23.1.2017 
14) Žádost o vydání stanoviska v dodatečném povolení stavby – žadatel p. P. S. v zastoupení M. S. – žádost ze dne 9.1.2017 
15) Informace z jednání na SPÚ ČR ve Svitavách ze dne 19.1.2017 
16) Námitky a připomínky v rámci KPÚ obce od p. L. M., Biskupice, 569 43 ze dne 19.1.2017 
17) Žádost o prodloužení žádosti o obecní byt (nájem) od p. F. E. ze dne 24.1.2017 
18) Zpráva místostarosty obce o stavu dlužníků nájmů za obecní byty k 31.1.2017 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 4. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 3.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi obcí Koclířov a ŘSD ČR IČO: 65993390 pro inv. akci „Řešení 
bezpečnosti chodců u komunikací v obci Koclířov“ – zábor p.č. 4146 a 4147 (158 m2). 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k VOS č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji obce Koclířov. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce schvaluje dodatek č. 2/2015 o účetnictví obce Koclířov. 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce bere na vědomí zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru od p. M. Š. – účetní obce a informaci o zrušení výběrového řízení na pozici 
účetní obce. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce bere na vědomí podání rezignací od p. J. P.  na funkci člena rady obce Koclířov a člena kontrolního výboru obce ze dne 25.1.2017. 
 
Usnesení 9/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost od p. P. G., Koclířov ze dne 18.1.2017 
 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parcely p.č. 4118. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje soupis nových pozemků v rámci KPÚ obce Koclířov zpracovaných 24.1.2017. 
  
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje povedení změny v nájemní smlouvě k pozemku st. p .č. 177/2 – část cca 85 m2 ze dne 19.10.2006 na základě žádosti  
od p. J. S., bytem Koclířov, podané dne 24.1.2017. Bude uzavřen dodatek č. 1. 
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Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 243 v Koclířově formou dodatku č. 1 s p. P. S. a to na dobu určitou od 1.2.2017 
do 31.1.2018. Ostatní ujednání včetně měsíčního předpisu nájemného a záloh na služby jsou nezměněny. 
 
Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na služby spojené s přípravou žádosti o dotaci a realizaci projektu „Řešení bezpečnosti chodců  
u komunikací (pěší dopravy) v obci Koclířov na základě předložené nabídky od Ing. B. V., IČO: 13172174 ze dne 23.1.2017. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce neschvaluje vydání souhlasného stanoviska k dodatečnému povolení stavby na p.č. 4937 dle žádosti ze dne 9.1.2017 od p. P. S. 
v zastoupení p. M. S.. Důvodem nevydání souhlasného stanoviska jsou regulativy územního plánu obce  - PV – veřejná prostranství kde se p.č. 4937 
nachází není možno jiných staveb než je uvedeno v přípustném hlavním využití popřípadě doplňkovém využití. 
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o výsledku jednání na SPU ČR ve Svitavách ze dne 19.1.2017 v rámci KPÚ Koclířov, viz zápis 
z jednání. 
 
Usnesení 16/2017  
a) Rada obce bere na vědomí námitky a připomínky k návrhu KPÚ obce od p. L. M., Biskupice ze dne 23.1.2017. 
 
b) Rada obce schvaluje k rámci KPÚ obce navrhnout p. L. M., Biskupice  výměnu části p.č. 5174 za část pozemku p.č. 5173 k cestě PSZ C29 
navrženou na p.č. 5690. Jedná se o 1m pásu pozemku od oplocení podél cesty C29. Výměna se navrhuje v poměru 1:1. Zbytek k navrhované 
parcely č. 5174 obec navrhne k prodeji p. L.  M.  dle ceny znal.  posudku. 
 
Usnesení 17/2017  
Rada obce na vědomí žádost od p. E. F., Široký Důl ze dne 26.1.2017 o prodloužení žádosti o nájem obecního bytu. Žádost bude prodloužena 
v seznamu žadatelů. 
 
Usnesení 18/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce o stavu dlužníků nájmu za obecní byty k 31.1.2017. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Rudolf Kala 
Rada skončena: 18:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


