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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p. Augusta 
Omluven/a: p. Paclíková, p. Maivaldová 
 
Začátek:  
 
Program:  
1) Schválení programu rady obce Koclířov č. 9 
2) Zpráva starosty obce o plnění rady obce č. 8 
3) Žádost o obecní byt na DPS čp. 122 od p. I. P., Svitavy ze dne 20.3.2017 
4) Žádost o odprodej palivového dřeva od T. J. ze dne 17.3.2017 
5) Nabídka na zpracování LHP obce od spol. ING-FOREST s.r.o. ze dne 14.3.2017 
6) Žádost o práci na pozici VPP od p. A. V., Koclířov ze dne 16.3.2017 
7) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 134 od p. R. B., Koclířov ze dne 21.3.2017 
8) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 99 od Ž. V., ze dne 21.3.2017 
9) Žádost o změnu nájemní smlouvy ev. č. 3/2010 ze dne 3.5.2010 dle žádosti od p. K. K. ze dne 21.3.2017 
10) Žádost o finanční příspěvek na Svitavský dogmaraton 2017 na základě žádosti od p. Mgr. M.C., místopředsedkyně KPPT, z.s. ze dne 

21.3.2017 
11)MAS Svitava, orientační harmonogram projektů směrnice IROP č. 1/2017 
12)Stanovisko ke stavu střechy od Ing. M. V., Ateliér DEK ze dne 21.3.2017 
13)Zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu dle VOS č. 2/2009 konvektomat pro jídelnu ZŠ a MŠ včetně příslušenství, oslovení 3 

společností: ABNER, a.s., IČO: 25915207, DEPEDRA s.r.o., IČO:01782720 a MULTI CZ s.r.o., IČO: 27488837. Předložení nabídek bude do 
7.4.2017do 12:00 dodané na obecní úřad v Koclířově. 

14) Požadavek na využití hřiště na 1. pol. roku 2017 od MŠ a ZŠ ze dne 17.3.2017. Změna provozního řádu víceúčelového hřiště – změna 
článku III. – provozní doba 

15) Zpráva místostarosty o dlužnících za nájem v obecních bytech.  
16) Uzavření pachtovní smlouvy se spol. FARMA Koclířov s.r.o. IČO: 05729688 k pozemkům p.č. 4919, 4732, 4735, 4734, 4705, 4707, 4711, 

4642, 4647. 
       

Usnesení 1/2017  
Rada obce schvaluje program rady obce  č. 9. 
 
Usnesení 2/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady č. 8.  
 
Usnesení 3/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o obecní byt na DPS v čp. 122 od p. I.P., Svitavy ze dne 20.3.2017. Žádost bude zařazena do pořadníku o obecní 
byty.  
  
Usnesení 4/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o palivové dříví od p. TJ. ze dne 17.3.2017. Žádost bude podstoupena OLH Ing. Bačovskému k vyřízení. 
 
Usnesení 5/2017  
Rada obce bere na vědomí nabídku pro vypracování LHP obce od spol. ING-FOREST s.r.o. IČO: 24170852 ze dne 14.3.2017. Nabídka bude 
projednána s OLH Ing. Bačovským. 
 
Usnesení 6/2017  
Rada obce bere na vědomí žádost o práci VPP od p. A. V., Koclířov. Žádost bude řešena s ÚP Svitavy. 
  
Usnesení 7/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt v čp. 134 ze dne 30.9.2014 na dobu určitou a to od 1.4.2017 do 31.3.2018 s p. 
R.B., Koclířov. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 8/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31.8.2015 a to od 1.4.2017 do 30.9.2017 se sl. Ž. V., Koclířov. Ostatní 
ujednání zůstávají nezměněna. 
 
Usnesení 9/2017  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 3/2010 ze dne 3.5.2010 s p. K. K., Koclířov. Nově se ujednává v článku V – další 
ujednání kde pronajímatel obec Koclířov dává souhlas nájemci k podnájmu (podpachtu) uvedených parcel v dodatku č. 3 pro spol. FARMA Koclířov 
s.r.o. IČO: 05729688. 
 
Usnesení 10/2017  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč KPPT, z.s. (Klub pejskařů pozitivního tréninku) IČO: 03787532.  
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Usnesení 11/2017  
Rada obce bere na vědomí harmonogram administrace projektů od MAS Svitava (vybudování chodníků v obci+aut. zastávka na Hřebči) – IROP č. 
1/2017 
 
Usnesení 12/2017  
Rada obce bere na vědomí stanovisko ke stavu střechy na čp. 128 od Ing. V. M. – Ateliér DEK 
 
Usnesení 13/2017  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu dle VOS č. 2/2009 na dodávku konvektomatu s příslušenstvím  pro jídelnu ZŠ a MŠ. 
Termín pro dodání nabídek je do 7.47.2017 do 12:00 dodané na obecní úřad v Koclířově. Budou osloveny tyto 3 firmy a to: ABNER a.s. IČO: 
25915207, DEPEDRA s.r.o., IČO: 01782720 a MULTI CZ s.r.o., IČO: 27488837 
 
Usnesení 14/2017  
a) Rada obce bere na vědomí požadavek na využívání hřiště od ZŠ a MŠ na 1. pololetí roku 2017 ze dne 17.3.2017. 
b) Rada obce schvaluje úpravu provozního řádu víceúčelového hřiště v článku III. provozní doba. Změna je přílohou tohoto usnesení. Účinnost dnem 

schválení radou obce.  
 
Usnesení 15/2017  
Rada obce bere na vědomí zprávu od místostarosty obce p. Kaly o stavu dlužníků za obecní byty. Postup dle zásad schválených radou obce, 
ujednání v nájemních smlouvách a NOZ. 
 
Usnesení 16/2017  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností Farma Koclířov s.r.o., IČO: 05729688 na dobu neurčitou na pozemky p.č. 4619, 
4732, 4735, 4734, 4705, 4707, 4711, 4642, 4647. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a:  Přemysl Augusta 
Rada skončena: 21:20 
 
 
 
 
 
 
                                                            Jiří Tesař                          Rudolf Kala 

                            starosta obce                                              místostarosta obce 


