
Z Á P I S   č. 1/2016 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 24. 3. 2016 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov 

 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.15 hodin starosta obce p. Tesař, který přivítal členy zastupitelstva a 
všechny přítomné hosty. Konstatoval, že Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a vyvěšeno a je přítomna 
nadpoloviční většina zastupitelstva obce v počtu 9 - ti členů.  Zastupitelstvo je usnášení se schopné.   
Nepřítomen: Mgr. Stanislav Dobeš, Šárka Smolejová, Šárka Maivaldová 
Omluveni: Josef Votřel, Jana Paclíková, RSDr. Jindřich Čermák 
 
K bodu 1. - Schválení programu jednání, zvolení návrhové komise a ověřovatele zápisu 
Starosta obce předčítá návrh na usnesení, doplňuje body programu a vybízí zastupitele k podání námitek 
k návrhu na usnesení.  Jelikož dále nikdo nic nenamítá, starosta nechává hlasovat. 
 
Usnesení č. 1/1-2016: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 

1. KPU – plán společných zařízení 

2. Dispozice s majetkem obce (nákup nemovitostí), rekonstrukce zám. dílny čp. 153 – výsledek VŘ 

3. Zpráva z FV obce 

4. Zpráva z rad obce 

5. Vyřazení pohledávek z účetní evidence obce 

6. Zpráva z auditu PK 

7. Rozpočtové opatření č. 3 

8. Úvěr – ČS a.s. č. úvěru 0377729459 - předčasné splacení (jiný úvěr za lepší úrokovou sazbu) 

9. Zpráva z KV obce 

10. Různé 

11. Závěr 
 

II.Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení:  

Ing. Miroslav Bačovský, p. Rudolf Kala, Bc. Lucie Prokešová 

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: p. Kateřina Břeňová, p. Ladislav Prchal 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 9                     PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0                           
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________ 
K bodu 2. – KPU – plán společných zařízení  
Starosta předčítá návrh na usnesení, předává slovo hostům p. Ing. Šimkovi a p. ing. Hofmanové, kteří vysvětlují 

okruh problematiky pozemkových úprav v k. ú. obce Koclířov. V 18:30 přichází Mgr. Stanislav Dobeš, je přítomno 

10 zastupitelů obce. V 18:56 přichází sl. Šárka Smolejová, je přítomno 11 zastupitelů. Starosta klade otázku, zda 

nemá někdo dotaz jak z řad zastupitelů nebo občanů.  V 18:56 přichází sl. Šárka Smolejová, je přítomno 11 

zastupitelů.  Probíhá diskuze, zapojuje se p. Ing. Bačovský, p. Kala, z řad občanů p. Ing. Kulhanová a p.Bajerová. 

Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 2 /1-2016: 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k.ú. Koclířov. 
 



Výsledek hlasování:  
PRO:10                          PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 1 (sl. Smolejová)                               
Návrh byl přijat. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Přestávka: 19:00 – 19:18 
K bodu č. 3/I. – Nákup nemovitostí  
Starosta předčítá návrh na usnesení. V 19:22 přichází p. Maivaldová, je přítomno 12 zastupitelů. Podává 

vysvětlení důvodů koupě těchto nemovitostí. Starosta vybízí k diskuzi, doplňuje místostarosta p. Kala. Starosta 

děkuje p. Kalovi a opět vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Kalová, která navrhuje úpravu usnesení, pokračuje p. 

Tesař, p. Kala, p. Bršlica, p. Augusta, p. Maivaldová, p. Bačovský. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze 

zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 3-I /1-2016: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nemovitostí a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem a to: st. p. č. 592 o 
výměře 363 m2 včetně budovy, dále ½  st. p. č. 390/2 o výměře 543,50 m2  a ½  st. p. č.  639 o výměře 288 m2 
včetně budovy vše celkem za cenu 614.000,- Kč, která je nižší o 150 tis. Kč než doporučená cena znaleckými 
posudky č. 2393, 2394 a 2395 z dubna 2015, od p. Karla Kovaříka, bytem Sluneční údolí 275, Březová nad 
Svitavou.  
Cena bude uhrazena ve dvou splátkách a to 307 tis. Kč do 15 dnů po podpisu smlouvy a 307 tis. Kč nejpozději 
do 31.3.2017. Dohodu o způsobu užívání a podílení se na opravách své poloviny – budova na st. p. č. 639 
včetně pozemku a p.č. 390/2 s majitelem druhých polovin p. Petrem Vrobelem, zajistí rada obce. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:9                          PROTI: 1 (sl. Prokešová)                            ZDRŽEL SE: 2 (p. Bačovský, p. Dobeš)                               
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 3/II. – Vzdání se předkupního práva 
Starosta předčítá návrh na usnesení, vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Bačovský, p. Tesař, p. Dobeš, sl. Smolejová, 
p. Maivaldová. P. Kalová navrhuje úpravu usnesení. Dále nemá nikdo nic k doplnění. Starosta vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 3-II/1-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se předkupního práva na budovu skladu (seníku) na základě žádosti  
od p. Libora Maňáka, Biskupice 7, podané pod č.j. 381/2016/Ko. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:10                         PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 2 (sl. Prokešová, sl. Smolejová)                               
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 3/III. – Schválení vítěze výběrového řízení na Rekonstrukci zámečnické dílny 
Starosta předčítá návrh na usnesení, vybízí k diskuzi, nikdo nemá nic k doplnění, starosta vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 3-III/1-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje za vítěze výběrového řízení na rekonstrukci zámečnické dílny v čp. 153 dle 
doporučení hodnotící komise společnost Stavitelství – Háněl s.r.o., IČO: 01732838, se sídlem Proseč 386 za 
cenu 2.248.823,- Kč bez DPH včetně uzavření Smlouvy o dílo, zajistí rada obce. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:12                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 4/I. - Zpráva z finančního výboru 

Starosta předčítá návrh na usnesení a předává slovo předsedkyni výboru p. Kateřině Břeňové, která přednáší 

zprávu  FV o kontrole provizorní prodejny. K tomuto bodu se nehlasuje, bere pouze na vědomí. 

  

Usnesení č. 4-I /1-2016: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu FV obce. 

 
K bodu 4/II – Schválení člena Finančního výboru 
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Kalová. Starosta klade 

otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 4-II /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijmout za člena FV obce p. Miroslava Křivánka, bytem Koclířov čp. 243. 

 
Výsledek hlasování:  
PRO:10                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 2 (p. Bačovský, sl. Prokešová)                                             
Návrh byl přijat. 
 

K bodu 4/III. - Schválení měsíční odměny  
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. Bršlica, sl. Prokešová. 
Starosta nechává hlasovat. 
 
Usnesení č. 4-III /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  od 1.4.2016 měsíční odměnu ve výši 300,- Kč členům  FV obce a to: p. Veronice 

Pandulové, p. Anně Oubrechtové a p. Miroslavu Křivánkovi a členkám sociální komise sl. Lucii Synkové a Janě 

Pražákové. 

 
Výsledek hlasování:  
PRO:12                         PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0                                              
Návrh byl přijat. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 5. - Zprávy z rad obce 

Starosta obce předčítá návrh na usnesení, předává slovo místostarostovi p. Kalovi. P. Kala podává zprávu o 

konání rad obce a ptá se, zda nemá z přítomných zastupitelů dotaz k tomuto tématu. O tomto bodu se nehlasuje, 

pouze bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 5 /1-2016: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z rad obce. 

 

Přestávka  20:40 – 20:51, v přestávce odchází p. Prchal, je přítomno 11 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení se 

schopné. 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 6/I. - Schválení a vzdání se práva na vymáhání pohledávek 

Starosta obce čte návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi. Zapojuje se  

 

Usnesení č. 6-I /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje a vzdává se práva na vymáhání pohledávek a to: 

 Nájemné čp. 134 v celkové částce 7.724,- Kč za období 2-4/2010 



 Manko KD v částce 5.818,- Kč za období min. od roku 2010 

 Dluh v částce 15.102,60 Kč za období min. od roku 2010 

 Dluh v částce 46. 919,40 Kč za období min. od roku 2010 

 Obecní pohřeb v částce 6.000,- Kč 

 Faktura č. 60/2010 v částce 64.800,- Kč 

Tyto pohledávky jsou specifikovány jako nevymahatelné a jsou to nedobytné pohledávky.  Zajistí správce 

rozpočtu a účetní. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                       PROTI:0              ZDRŽEL SE: 0                                      
Návrh byl přijat. 
 

K bodu 6/II. Vyřazení faktury č. 389/2010 

Starosta obce čte návrh na usnesení, podává vysvětlení spolu s p. Bačovským. O tomto bodu se nehlasuje, 

pouze se bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 6-II /1-2016: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyřazení faktury č. 389/2013 z účetnictví obce Koclířov. 

 Faktura č. 389/2013 od firmy RAIL-ROAD-DESIGN v částce 20.000,- Kč. 

Zajistí správce rozpočtu a účetní. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 7. - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2015 

Starosta předčítá návrh na usnesení, vysvětluje situaci. Vybízí k diskuzi. Nikdo nemá dotaz. O tomto bodu se 

nehlasuje, pouze se bere na vědomí. 

 

Usnesení č. 7 /1-2016: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu  o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 8/I.  

Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení.. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů 

návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 

Usnesení č. 8-I /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 0                                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu 8/II. Dodatečné schválení rozpočtu obce pro rok 2016 

Starosta obce předčítá návrh na usnesení a podává vysvětlení k dané situaci. Vybízí k diskuzi. Nikdo nemá nic 

k doplnění, starosta nechává hlasovat. 

 

Usnesení č. 8-II /1-2016: 

Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje rozpočet obce pro rok 2016 s opravou v příjmové části u § 0000 na 

položce 2321 v částce 20.000,- Kč na § 3639 na položku 2321. 



Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 0                                        
Návrh byl přijat. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 9/I. Schválení uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru 

Starosta obce předčítá návrh na usnesení a podává vysvětlení k dané situaci.  Vybízí zastupitele k diskuzi. 

Zapojuje se p. Kalová, p. Dobeš, p. Maivaldová. Jelikož byly osloveny tři bankovní ústavy, nabídku poslala akorát 

ČS a.s.. Na návrh p. starosty se tento bod vynechává z programu.  

  

Usnesení č. 9-I. /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí 

investičního úvěru od České spořitelny a.s. (IČO: 45244782) do výše 1.500.000,- Kč na financování stavby 

víceúčelové hřiště se splatností do 30.4.2021 a zajištěného budoucími příjmy obce. 

 

Usnesení č. 9-II. /1-2016:  

Zastupitelstvo obce schvaluje předčasné splacení úvěru č. 037729459 u ČS a.s.. Zajistí starosta. 

 

Hlasování o vypuštění tohoto bodu z programu jednání.  

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 0                                        
Návrh byl přijat. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 10/I. Schválení plánu činnosti KV a jednacího řádu. 

Starosta obce předčítá návrh na usnesení a předává slovo sl. Prokešové. Sl. Prokešová byla pověřena p. 

Paclíkovou – předsedkyní výboru o přednesení plánu činnosti a jednacího řádu KV. Starosta se ptá, jestli nemá 

někdo něco k doplnění, není tomu tak, tak nechává hlasovat. 

 

Usnesení 10-I. /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce na rok 2016 a jednací řád KV. 

 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 0                                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu 10/II. Schválení plánu činnosti KV a jednacího řádu. 

Starosta obce předčítá návrh na usnesení a předává slovo sl. Prokešové. Sl. Prokešová podává zprávu KV obce. 

O tomto usnesení se nehlasuje, pouze bere na vědomí. 

 

Usnesení 10-II. /1-2016: 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu KV obce. 

 

K bodu 10/III.-V. – Schválení rezignaci členů KV a schválení nových členů 

Starosta obce navrhuje usnesení o rezignacích členů KV, vybízí k doplnění, p. Kalová navrhuje schválit nového 

člena KV a předsedkyni KV. Starosta nechává hlasovat. 

 

 



Usnesení 10-III. /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rezignaci na funkci předsedkyně KV p. Jany Paclíkové a rezignaci členky 

kontrolního výboru p. Šárky Maivaldové k 31.3.2016. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 0                                        
Návrh byl přijat. 
 

Usnesení 10-IV. /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za přijetí člena KV pana Ing. Miroslava Bačovského, Koclířov 114 a to od 

1.4.2016. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:10                               PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 1 (p. Bačovský)                                       
Návrh byl přijat. 
 

Usnesení 10-V. /1-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedkyni KV sl. Bc. Lucii Prokešovou, Koclířov 38 a to od 1.4.2016. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:10                               PROTI:0                           ZDRŽEL SE: 1 (sl.  Prokešová)                                       
Návrh byl přijat. 
 

 
Zastupitelstvo obce skončilo v 21:54 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 01.04.2016 
 
Průběh jednání byl zaznamenán na zvukovém nosiči. 

 

 

Zapsala:    Eva Veselá                     ……………………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:                        Kateřina Břeňová           ………………………………………. 

 
                              Ladislav Prchal               ……………………………………….  
   
 
 
 
 
 
 
 
                         ………………………………                       ……………………………. 
            Jiří Tesař                    Rudolf  Kala 
         starosta obce                                          místostarosta obce 


