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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala, p. Bršlica 
Omluven/a:  
Začátek: 17:00  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 15. 
 2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 14. 
 3) Schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, včetně 
schválení převodu výsledku hospodaření do rezervního fondu. 
 4) Stanovisko Pardubického kraje odboru rozvoje ze dne 29.4.2020 o zrušení dotačního programu „Podpora zpracování strategických 
dokumentů obcí Pardubického kraje“. 
 5) Schválení odpisového plánu na rok 2020 příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Koclířov, okres Svitavy. 
 6) Schválení řádu veřejného pohřebiště obce Koclířov, včetně stanoviska Pardubického kraje odboru rozvoje ze dne 24.4.2020 č.j. – 
KrÚ 30979/2020/OR/ÚP  
 7) Rozvaha a výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Koclířov, okres Svitavy ke dne 31.3.2020 
 8) Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3. a další dítě v rodině od paní M.K. Koclířov. Žádost ze dne 
27.4.2020. 
 9) Žádost o splátkový kalendář od paní Ž.K. Koclířov, ze dne 27.4.2020-splátky faktury č. 54 – vyúčtování služeb spojené s bytem a 
schválení dohody o splátkách dle předloženého návrhu. 
10) Žádost o pronájem pozemku p.č. 2644/2 a p.č. 497/2 obě v k.ú. Koclířov od pana J.H. Koclířov ze dne 22.4.2020. Ukončení dohodou 
nájemní smlouvy ev.č. 2/2010 s pozůstalým panem J.H. po zemřelém panu J.H. a zemřelé paní M.H., dále ukončení nájemní smlouvy 
ev.č. 1/2007-169 s pozůstalým panem J.H. po zemřelé paní M.H. 
11) Schválení záměru instalace veřejného osvětlení napájeného fotovoltaickými panely na základě nabídky společnosti JD Rozhlasy , 
s.r.o., Horní Bečva 958, 756 57. 
12) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 7/2020 s panem J.H. Koclířov, na pozemky p.č. 2644/2 o výměře 548 m2 a p.č. 497/2 o 
výměře 1340 m2 obě v k.ú. Koclířov s platností od 1.6.2020 za cenu 1,-/m2/rok dle předloženého návrhu smlouvy. 
13) Schválení smlouvy o dílo se společností GOZ GARDEN s.r.o., IČ: 05744164, Olomoucká 886/164 Černovice 627 00 na akci: 
„Revitalizace zeleně v obci Koclířov“ za cenu 1 328 632,15 Kč bez DPH dle předloženého návrhu. 
14) Schválení podání žádosti – Výzva MAS č. 4, žádost o podporu v rámci operace 19.2.1. programu rozvoje venkova na období 2014-
2020 č. fiche 9- základní služby a obnova vesnic ve vesnických oblastech článek 20 bod f tj.: Kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven. 
15) Schválení objednávky č. 34/2020 s panem Stanislavem Menšíkem, IČ: 11103817 na opravu kotlů v č.p. 134,100,89 v ceně do 
40 000Kč bez DPH.  
16) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 760504-26846-5-19101 se spol. Skanska a.s. IČ: 26271303 na dílo „Obnova 
místních komunikací v Koclířově – II. etapa“ dle předloženého návrhu.  
17) Schválení objednávky č. 36/2020 na dodávku a montáž odvodňovacích žlabů na místních komunikacích a provedení opravy na 
místní komunikaci 3c, 1c, 2c, 6c dle dohody. 
18) Dělení pozemku p.č. 5202 pro menší RD – nová výstavba dle ÚP obce. 
19) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na objekt Koclířov č.p. 140 od Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 68208553. Žádost ze dne 
17.4.2020. 
20) Schválení objednávky na rekonstrukci elektroinstalace v č.p. 216 Koclířov. 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 15. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 14.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy za rok 2019 a převod výsledku hospodaření do 
rezervního fondu ve výši 17 566,48 Kč. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí stanovisko Pardubického kraje odboru rozvoje o zrušení dotačního programu „Podpora strategických dokumentů 
obcí Pardubického kraje“ ze dne 29.4.2020. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje odpisový plán na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy dle předloženého návrhu.  
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Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje řád veřejného pohřebiště obce Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí rozvahu a výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy ke dni 31.3.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3. a další dítě v rodině pro paní M.K. Koclířov dle žádosti ze 
dne 27.4.2020 dle OZV č. 3/2019. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje splátkový kalendář pro paní Ž.K. Koclířov, na úhradu faktury č. 54 na vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a 
dohodu o splátkách dle předloženého návrhu dle žádosti ze dne 27.4.2020. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájemních smluv ev. č. 1/2007-169 ze dne 30.4.2007 včetně dodatku č. 1 a nájemní smlouvy ev. č. 2/2010 ze 
dne 30.7.2010 včetně dodatku k 31.5.2020 s panem J.H. pozůstalým po zemřelých nájemcích panu J.H. a paní M.H. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje instalaci veřejného osvětlení napájeného fotovoltaickými panely na základě nabídky spol. JD ROZHLASY s.r.o., Horní 
Bečva 958, 756 57, IČ: 27797007 dle nabídky ze dne 4.5.2020.  
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 7/2020 s panem J.H. Koclířov, na pozemky p.č. 2644/2 o výměře 548 m2 a p.č. 497/2 o 
výměře 1340 m2 obě v k.ú. Koclířov s platností od 1.6.2020 na dobu neurčitou za 1,- Kč/m2/rok, tj. 1 888,- Kč/rok dle předloženého návrhu 
smlouvy. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“ se společností GOZ GARDEN s.r.o., IČ: 05744164 
Olomoucká 888/164, Černovice na základě vítězné nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v operačním programu životního prostředí 
pro období 2014-2020 za cenu 1 238 632,15 Kč bez DPH. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce schvaluje podání žádosti ve výzvě MAS č. 4 „Žádost o podporu v rámci operace 19.2.1. programu rozvoje venkova na období 2014-
2020 č. fiche 9 – základní služby a obnova vesnic ve vesnických oblastech článek 20 bod f -tj. kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 34/2020 s panem Stanislavem Menšíkem, IČ: 11103817 na opravu kotlů v č.p. 134,100,89 v ceně 
do 40 000,-Kč bez DPH. 
 
Usnesení 16/2020  
Rada obce v rámci realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova místních komunikací v Koclířově – II. etapa“ schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem: Skanska a.s. se sídlem Křižíkova 682/34 A, 186 00 Praha 8, Karlín. IČ: 26271303 dle 
předloženého návrhu, zodpovídá starosta obce. 
 
Usnesení 17/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 36/2020 na dodávku a montáž odvodňovacích žlabů na místních komunikacích a provedení 
opravy na místní komunikaci 3c,1c,2c,6c,8c dle dohody se spol. Skanska a.s., IČ: 26271303. 
 
Usnesení 18/2020  
Rada obce schvaluje dělení pozemku p.č. 5202 k.ú. Koclířov pro menší RD – nová výstavba dle ÚP obce. 
 
Usnesení 19/2020  
Rada obce nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy ani se zveřejněním záměru pronájmu objektu č.p. 140 v Koclířově dle žádosti ze dne 
17.4.2020 od Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553. 
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Usnesení 20/2020  
Rada obce schvaluje provedení rekonstrukce elektroinstalace v č.p. 216 Koclířov dle cenové nabídky od pana Jana Lelka-elektroservis s.r.o. IČ: 
07869886. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 21:55 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


