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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala,  
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 17:15  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 16. 
 2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 15. 
 3) Žádost o navýšení záloh na pronájem KD v č.p. 134 v Koclířově od paní L.P. ze dne 12.5.2020 a schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o 
nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 dle předloženého návrhu. 
 4) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. ze dne 11.5.2020. 
 5) Schválení pracovní smlouvy s panem P.S. Koclířov, na dobu určitou od 1.6.2020 – do 30.6.2020 dle předloženého návrhu. 
 6) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2615/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Koclířov od paní Z.K a pana L.K. oba bytem Koclířov ze dne 
11.5.2020 a schválení uzavření nájemní smlouvy č. 9/2020 dle předloženého návrhu.  
 7) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2020 s keramickým a kreativním kroužkem Koclířov v zastoupení paní A.V dle 
předloženého návrhu (6 000,- Kč pro rok 2020). 
 8) Schválení uzavření darovací smlouvy se střediskem sociálních služeb Salvia, z.ú. IČ:03017621 – výše daru 8 000,- Kč dle 
předloženého návrhu.  
 9) Schválení uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 dle předloženého návrhu. 
10) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 405 v k.ú. Koclířov od pana M.S. ze dne 11.5.2020 a schválení uzavření nájemní smlouvy č. 
8/2020 dle předloženého návrhu. 
11) Žádost o snížení poplatku komunální odpad od paní Z.Z. ze dne 11.5.2020. 
12) Dlužné nájemné paní Z.K. dle uzavřené dohody o uznání závazku ze dne 27.8.2013. Stav k 12.5.2020.  
13) Schválení sazebníku za pronájem hrobového místa dle předloženého návrhu. 
14) Otevření mateřské školy od 25.5.2020 – dle žádosti od ředitele ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy ze dne 11.2.2020. 
15) Žádost od spol. Rosa market s.r.o., IČ: 25506641 ze dne 5.5.2020 na snížení nájmu. 
16) Schválení podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. 
17) Žádost o koupi stavební parcely p.č. 5349/7 od sl. N.B., Nová Říše ze dne 4.5.2020. 
18) Schválení smlouvy o dodávce pitné vody č. 20222180 s Vodárenskou Svitavy s.r.o., IČ: 27549704. 
19) Schválení pořezu dřevní hmoty na stavební řezivo pro obec dle předloženého návrhu OLH – celkem cca 51 m3 kulatiny dle 
předložené nabídky a návrhu – pila Argo Kunčina a.s., IČ: 252620084 – zajistí starosta. 
20) Plnění rozpočtu v roce 2020 – výkaz FIN 2-12 M za 4/2020.  
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 16. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 15.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2005 týkající se navýšení záloh na služby pro 
paní L.P., IČ: 74013700, na pronájem nebytových prostor v KD Koclířov dle předloženého návrhu s účinností od 1.6.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s. IČ: 61383198 dle předloženého návrhu v hodnotě daru ve výši 5000,- 
Kč na základě žádosti ze dne 11.5.2020. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem P.S. Koclířov na dobu určitou, od 1.6.2020 do 30.6.2020 na pozici dělník údržby 
obce dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2615/1 k.ú. Koclířov o výměře cca 40 m2 od paní Z.K. a pana L.K. oba bytem 
Koclířov ze dne 11.5.2020 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 9/2020 s účinností od 1.6.2020 na dobu neurčitou dle předloženého 
návrhu.  
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2020 s keramickým a kreativním kroužkem Koclířov v zastoupení paní A.V. na 
částku 6 000,- Kč pro rok 2020 dle předloženého návrhu.  
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Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se střediskem sociálních služeb Salvia, z.ú., IČ: 03017621 na částku 8 000,- Kč dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Svitavy, IČ: 47490462 dle předloženého návrhu ve výši 10 000,- Kč.  
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 405 v k.ú. Koclířov o výměře cca 326 m2 od pana M.S. Koclířov ze dne 
11.5.2020 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 8/2020 a účinností od 1.6.2020 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce neschvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro paní Z.Z. dle žádosti ze dne 11.5.2020. Nelze dle OZV 3/2019. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce bere na vědomí uhrazené dlužné nájemné paní Z.K. dle uzavřené dohody o uznání závazku ze dne 27.8.2013 stav k 12.5.2020. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce schvaluje sazebník za pronájem hrobového místa dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce schvaluje jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy otevření mateřské školy od 25.5.2020 od 6:00 
hod.  
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost na snížení nájmu od spol. Rosa market s.r.o., IČ: 25506641 ze dne 5.5.2020 a neschvaluje snížení nájmu. 
 
Usnesení 16/2020  
Rada obce schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na úpravu a pořízení kontejnerových 
stání. 
 
Usnesení 17/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi stavební parcely p.č. 5349/7 k.ú. Koclířov od sl. N.B. Nová Říše ze dne 4.5.2020. 
 
Usnesení 18/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dodávce pitné vody č. 20222180 s Vodárenskou Svitavy s.r.o., IČ: 27549704 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 19/2020  
Rada obce schvaluje pořez dřevní hmoty na stavební řezivo pro obec dle předloženého návrhu OLH – celkem 51 m3 kulatiny dle předložené 
nabídky a návrhu pila Agro Kunčina a.s., IČ: 252620084 – zajistí starosta. 
 
Usnesení 20/2020  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce v roce 2020 dle výkazu FIN – 12 M za 4/2020. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena: 22:10 hod.       
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 
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                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


