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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala,  
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 19:05  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 17. 
 2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 16. 
 3) Schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 94N11/19 s ČR SPÚ; IČ: 01312774 p.č. 4229 a 4231/1 k.ú. Koclířov – dle předloženého 
návrhu.    
 4) Žádost o pronájem obecního bytu od pana P.E., Koclířov ze dne 18.5.2020. 
 5) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2020 s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 dle předloženého návrhu. 
 6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2020 se SHD Koclířov, IČ: 64210731 dle předloženého návrhu.  
 7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2020 s Chrousty Koclířov-šipkařský klub dle předloženého návrhu.   
 8) Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-2015842/VB/2, Koclířov,197, Kalisax s.r.o., lokalita na 
vedení elektrorozvodů a propojek v pozemcích p.č. 628.692/3,2647,2649/3,2722 a 5648 všechny v k.ú. Koclířov dle předloženého 
návrhu. 
 9) ÚP obce-finální verze změny č. 1 ÚP obce Koclířov ze dne 18.5.2020.  
10) Schválení dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě o nájmu pozemku ev.č. 3/2018 s paní L.L., Koclířov dle předloženého návrhu. 
11) Schválení dodavatele čistírny odpadních vod pro RD č.p. 215 a 216 v Koclířově a čistírny odpadních vod pro poštu č.p. 103 
Koclířov. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 17. 
 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty  
obce o plnění usnesení rady obce č. 16.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 94N11/19 s ČR SPÚ; IČ: 01312774 na parcely p.č. 4229 a p.č. 4231/1 v k.ú. 
Koclířov dle předloženého návrhu (snížení výměry a výše ročního nájemného). 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana P.E. Koclířov ze dne 18.5.2020. 
 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2020 s Římskokatolickou farností Koclířov, IČ: 49325884 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2020 s SDH Koclířov, IČ: 64210731 dle předloženého návrhu.  
 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2020 s Chrousti Koclířov-šipkařský klub dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti IV-12-2015842/VB/2,Koclířov,197,Kalisax s.r.o., lokalita na 
vedení elektrorozvodů a propojek v pozemcích p.č. 628, 692/3,2647,2649/3,2722 a 5648, všechny v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu se 
spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 za cenu 89 100,- Kč bez DPH. 
 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí finální verzi změny č. 1 ÚP obce Koclířov ze dne 18.5.2020. 
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Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě o nájmu pozemku ev.č. 3/2018 s paní L.L., Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje dodavatele čistírny odpadních vod pro poštu č.p. 103 Koclířov a to spol. AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339 dle doporučení 
výběrové a hodnotící komise za cenu 389 836,30 Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
Rada skončena: 21:45 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


