
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2017 
ze zasedání rady obce konaného dne 28. 02. 2017 na OÚ Koclířov 
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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta 
Omluven/a: p. Maivaldová, p. Paclíková 
Začátek:  
Program:  
1) Schválení programu rady obce č. 7 
2) Zpráva starosty k plnění usnesení rady obce č. 6 
3) Žádost o bezúplatný pronájem sálu KD – 4.3.2017 – ples, žádost ze dne 28.2.2017 – ZO ČZS Koclířov 
4) Žádost o odprodej palivového dříví – L. P., Koclířov ze dne 27.2.2017 
5) Žádost o prodloužení žádosti o nájem obecního bytu – p. I.D. Koclířov, žádost ze dne 27.2.2017 
6) Žádost o osvobození poplatku za komunální odpad  za rok 2017 od p. p.p., Koclířov, žádost ze dne 27.2.2017 
7) Žádost o uzavření dodatku k náj. smlouvě č. 4/2010 od p. L.M., žádost  ze dne 27.2.2017 
8) Žádost o pronájem pozemků pro zemědělskou činnost od spol. Farma Koclířov s.r.o., žádost ze dne 27.2.2017 (zveřejnění záměru 

pronájmu) 
9) Uzavření pachtovní smlouvy na p.č. 4118 s p. P. G. Koclířov 242 
10) Prodej 1 ks UNIMO buňky – kostry – sl. K. Z., Koclířov, žádost ze dne 27.2.2017 
11) Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a  MŠ za rok 2016 
12) Uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 11/2001 se spol. LIKO Svitavy a.s. IČO: 25260715 
 
Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce  č. 7. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění usnesení rady č. 6.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce schvaluje bezplatný nájem sálu KD ZO ČZS, Koclířov IČO: 72543990 na den 4.3.2017 za účelem pořádání plesu. 
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej palivového dříví od p. L.P., Koclířov dle žádosti ze dne 27.2.2017. Žádost bude postoupena OLH Ing. 
Bačovskému k vyřízení. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o nájmu obecního bytu od p. I.D., Koclířov. Žádost bude zapracována do pořadníku o 
obecní byty. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce  schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2017 p. P.P., Koclířov dle vyhlášky č. 1/2016 dle čl. 6 bodu c). 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 4/2010 ze dne 15.9.2010 uzavřené s p. L.M., IČO: 5708290203. Po novu se mění: 
parcely č. 4619, 4732, 4735, 4734, 4705, 4707, 4711, 4712, 4677, 4623, 4642 a 4647 v k.ú. Koclířov budou z nájemní smlouvy a všech dodatků 
vyjmuty a  ukončeny k 1.3.2017 dohodou. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna a dojde k úpravě celkové ceny. 
 
Usnesení 8/2017  
a) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků od spol. Farma Koclířov, s.r.o., IČO: 05729688 ze dne 27.2.2017. 
b) Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 4619, 4732, 4735, 4734, 4705, 4707, 4711, 4642, 4647 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 1/2017 s p. P.G., Koclířov na část p.p.č. 4118 – zahrada o výměře 817 m2 na dobu neurčitou 
za roční nájemné ve výši 817,- Kč. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje prodej UNIMO buňky – kostry za cenu 2900,- Kč sl. K.Z., Koclířov na základě její žádosti ze dne 27.2.2017. 
  
Usnesení 11/2017  
Rada obce schvaluje roční závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace ZŠ a  MŠ do rezervního fondu ve výši 48407,15 Kč. 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 11/2001 se spol. LIKO Svitavy a.s. IČO: 25260715. 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Rudolf Kala 
Rada skončena: 19:25 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


