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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta 
Omluven/a: p. Paclíková, p. Maivaldová 
Začátek:  17:30 
 

Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 5 
2) Zpráva starosty k plnění rady č. 4 
3) Protokoly o místním šetření  - FÚ oddělení kontroly Svitavy č.j. 189034/17/2800-31472-609201 a č.j. 189008/17/2800-31472-609201. 
4) Žádost o finanční příspěvek ZOSPCCH Svitavy ze dne 13.2.2017. 
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Koclířov 
6a) Revokace usnesení č. 11 rady obce č. 4 ze dne 31.1.2017. 
  b) Zveřejnění záměru pronájmu části p.č.st. 177/2 (cca 85 m2) předzahrádka  
7) Veřejnoprávní smlouva s městem Svitavy IČO: 00277444 o výkonu některých činností obecní policie s konáním hudebního festivalu 

Hřebečský slunovrat konaného dne 17.6.2017. Účinnost smlouvy od 16.6. – 18.6.2017 
8) Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad – A. P. – žádost podaná 1.2.2017 p. M. P., Koclířov  
9) Žádost o zaměstnání od p. M. P., Koclířov ze dne 6.2.2017 
10) Žádost o zaměstnání na VPP od p. P. K., Koclířov ze dne 2.2.2017 
11) Žádost o SDH na bezplatný pronájem sálu KD pro konání plesu v den 18.2.2017 + oznámení akce konání plesu + žádost o příspěvek do 

tomboly 
12) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice 
13) Žádost o podnájem 3. osobě od p. Milana Beneše – IČO: 22750363 ze dne 6.2.2017 
14) Žádost o podporu činnosti záchranné stanice – ZO ČSOP – Zelené Vendolí ze dne 8.2.2017 
15) Žádost o koupě pozemků p.č. 2040/4 od p. A. a V. F. ze dne 8.2.2017. Zveřejnění záměru prodeje. 
16) Žádost o zaměstnání na VPP od p. V. K., Koclířov ze dne 10.2.2017. 
17) Žádost od spol. BONA HELPO s.r.o. IČO: 02154927 o zakoupení dárkových předmětů ze dne 10.2.2017. 
18) Žádost o palivové dřevo od p. P.P., Koclířov ze dne 25.1.2017 
19) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. B. O. , Koclířov ze dne 23.1.2017 
20) Žádost o úlevu za poplatek za komunální odpad v r. 2017 od p. P.P., Koclířov na děti T. a M. ze dne 20.1.2017. 
21) Žádost o úlevu za poplatek za komunální odpad v r. 2017 od p. L. D., Koclířov za dítě T. ze dne 27.1.2017. 
22) Žádost o zaměstnání na VPP od sl. Z. M., Koclířov ze dne 18.1.2017 
23) Žádost o samovýrobu dřeva v obecních lesích od p. K. Synka, Koclířov ze dne 25.1.2017 
24) Žádost o koupi pozemku u čp. 198 od p. S. D., ze dne 23.1.2017 
25) VK CAD Vysoké Mýto – faktura 9/17 – kanalizační přípojky – SOD č. 22/01/2010 ze dne 18.8.2010. 
26) Oprava toalet sociálního zařízení v KD v čp. 134 (nabídky stav. firma HIKELE s.r.o.  IČO: 26006111, Ducháček Radovan IČO: 60890959, 

Ivan Jandl, IČO: 66835003 
27) Rozpočtové opatření č. 3/2017 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 5. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty o plnění rady obce č. 4.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí výsledky kontrol FÚ – oddělení kontroly Svitavy čj. – 189034/17/2800-31472-609201 – dotace ÚP Svitavy v roce 2016 a 
č.j. 189008/17/2800-31472-609201 – inv. akce Kompostárna. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč ZO SPCCH Svitavy, IČO: 71000844. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Koclířov. 
 
Usnesení 6/2017  
a) Rada obce revokuje usnesení č. 11 rady obce č. 4 ze dne 31.1.2017 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části st.p.č. 177/2 o výměře cca 85 m2 na zahradu. 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností obecní policie s městem Svitavy, IČO: 00277444 při konání 
hudebního festivalu Hřebečský slunovrat. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 16.6.2017 do 18.6.2017. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje osvobození poplatku pro rok 2017 za A. P. , Koclířov dle OZV č. 1/2016 dle čl. 6 bodu c. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. M. P., Koclířov. Žádost bude řešena s ÚP Svitavy. 
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Usnesení 10/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na pozici VPP od p. P. K., Koclířov. Žádost bude projednána s ÚP Svitavy. 
  
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje bezplatně pronájem sálu KD spolku SDH Koclířov na pořádání plesu dne 18.2.2017. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou 
knihovnou ve Svitavách, IČO: 75003171 na dobu určitou od1.1.2017 – 31.12.2017 ve výši 1500,- Kč.  
   
Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k náj. smlouvě ze dne 28.6.2016 s JK Milana Beneše, z.s. IČO: 22750363, s vyslovením souhlasu 
podnájmu třetí osobě a to ve prospěch M. Š., Koclířov. 
 
Usnesení 14/2017  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč. 
 
Usnesení 15/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 2040/4 od A. a V. F. ze dne 8.2.2017. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2040/4 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 16/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na VPP v r. 2017 od p. V. K. , Koclířov ze dne 10.2.2017. Žádost bude řešena s ÚP Svitavy. 
 
Usnesení 17/2017  
Rada obce neschvaluje nákup dárkových předmětů od  spol. BONA HELPO s.r.o. , IČO: 02154927. 
 
Usnesení 18/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. P.P., Koclířov. Žádost bude podstoupena OLH Ing. Bačovskému. 
 
Usnesení 19/2017  
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku  č. 1 na byt č. 6 v čp. 243 – Koclířov s p. B. O. a to na dobu určitou od 1.3.2017 
do 28.2.2018. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
  
Usnesení 20/2017  
Rada obce schvaluje osvobození poplatku za komunální odpad v r. 2017 za T. P. a M.P. oba bytem Koclířov dle OZV č. 1/2016 čl. 6 bod d. 
 
Usnesení 21/2017  
Rada obce schvaluje osvobození poplatku za komunální odpad v r. 2017 za T.D.  dle OZV č. 1/2016 čl 6 bod d. 
 
Usnesení 22/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o zaměstnání na VPP v r. 2017 od sl. Z. M., Koclířov ze dne 18.1.2017. Bude projednáno s ÚP Svitavy. 
 
Usnesení 23/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o samovýrobu palivového dříví od p. K.S., Koclířov ze dne 25.1.2017. Žádost bude podstoupena OLH Ing. 
Bačovskému. 
 
Usnesení 24/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku okolo čp. 198 v Koclířově od p. S. D. ze dne 23.1.2017. Rada pověřuje starostu k zajištění 
upřesnění žádosti. 
 
Usnesení 25/2017  
Rada obce bere na vědomí fakturu č. 9/17 vystavenou spol. VK CAD s.r.o. – IČO: 26001187 – kanalizační přípojka dle SOD č. 22/01/2010 ze dne 
18.8.2010 a pověřuje starostu k projednání s JUDr. M. B. o její  výhradě. 
 
Usnesení 26/2017  
Rada obce schvaluje opravu sociálním zařízení v kult. Domě v čp. 134 – Koclířov s přístupem u hlavního vchodu a uzavření SOD se spol. Hikele –
stavební firma s.r.o. – IČO:26006111 za cenu 146450,- Kč bez DPH na provedení oprav. 
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Usnesení 27/2017  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017. 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Rudolf Kala 
Rada skončena: 19:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


