
VÝPIS ZE ZÁPISU   č. 1/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 24.03.2017 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov 

 
Usnesení č. 1/1-2017 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 

1. Úvod a zahájení 

2. Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva obce 

3. Dispozice s majetkem obce 

4. Rezignace členky rady obce Koclířov Jany Paclíkové k 31.3.2017 a volba nového člena rady obce Koclířov 

5. Rezignace členky kontrolního výboru obce Koclířov Jany Paclíkové k 31.3.2017 a volba nového člena 

kontrolního výboru obce Koclířov 

6. Schválení roční závěrky obce za rok 2016 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

7. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2017 + zpráva přezkumu hospodaření obce z Pardubického kraje ze dne 

6.2.2017 

8. Různé 

    a) Žádost od Linky bezpečí, z.s., IČO: 61383198 – žádost o příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč 

    b) Nabídka od spol. TSProduction.cz, IČO:88739970 na projekci letního kina v obci Koclířov  

 

II.Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení: p. Rudolf Kala, p. Josef Votřel, sl. Lucie Prokešová 

   Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: p. Přemysl Augusta, p. Ladislav Prchal 

   Zápis vypracuje: p. Martina Šiborová 

 

Usnesení č. 2 - I /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní  k p.p.č. 2040/4  o 

celkové výměře 1659 m2 za cenu 90,- Kč/m2 dle VOS č. 3/2014, článek III pozemky pro výstavbu RD Ing. Aleně 

Fikarové a Mgr. Václavu Fikarovi, bytem Jiráskova 109, Moravská Třebová.  Celková cena včetně DPH 21% činí 

180 665,- Kč. 

Usnesení č. 2 - II /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní  smlouvy k p.p.č. 2631 o celkové výměře 97 m2  za 

cenu dle VOS č. 3/2014, a to za 55,- Kč/m2  + 21% DPH, cena celkem za pozemek včetně DPH činí 6455,- Kč a 

p.č.st. 289/2 o celkové výměře 42 m2 dle VOS č. 3/2014 a to za cenu 100,- Kč/m2 + 21% DPH, cena celkem za 

pozemek včetně DPH činí 5082,- Kč, panu Albínu Huschkovi, bytem Koclířov 135, 569 11. 

 

Usnesení č. 2 - III /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy  k p.p.č. 2124/16 oddělené GP č. 574-

681/2016  o výměře 50 m2 za cenu 45,- Kč/m2 dle  VOS č. 3/2014 panu Jiřímu Poláčkovi st., bytem Koclířov 32,  

569 11, celková cena činí 2250,- Kč. 

 

Usnesení č. 3 - I /1-2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rezignaci členky rady obce Koclířov Jany Paclíkové k 31.3.2017. 

 

 



Usnesení č. 3 - II /1-2017 

Zastupitelstvo obce volí za člena rady obce Koclířov s platností od 1.4.2017 p. Marcelu Kalovou. 

 
Návrh nebyl přijat. 

Usnesení č. 3 - III /1-2017 

Zastupitelstvo obce volí za člena rady obce Koclířov s platností od 1.4.2017 p. Jindřicha Čermáka. 

Návrh nebyl přijat. 
Usnesení č. 4-I/1-2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci členky kontrolního výboru obce Koclířov Jany Paclíkové 

k 31.3.2017. 

Usnesení č. 4 -II /1-2017 

Zastupitelstvo obce volí za člena kontrolního výboru obce Koclířov s platností od 1.4.2017 p. Editu 
Prchalovou, bytem Koclířov 90, 569 11. 
 

Usnesení č. 4 - III /1-2017 

Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru obce Koclířov p. 
Editě Prchalové, bytem Koclířov 90, 569 11 ve výši 300,- Kč od 1.4.2017. 
 

Usnesení č. 5 - I /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce za účetní 

období 2016, sestavenou ke dni 31.12.2016. Protokol je přílohou dnešního zasedání ZO. 

Usnesení č. 5 - II /1-2017 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad. Protokol 
je přílohou dnešního zasedání ZO. 
 

Usnesení č. 5 - III /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2016. 
 

Usnesení č. 6 - I /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017, které bude přílohou dnešního zastupitelstva 

obce. 

Usnesení č. 6 - II /1-2017 

Tento bod byl vypuštěn z programu z důvodu duplicity – byl projednán v bodě 5. 

 
Usnesení č. 7 - I /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč z rozpočtu obce pro Linku bezpečí, 

z.s., IČO: 61383198. 

Usnesení č. 7 - II /1-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání kulturní akce letního kina od spol. TSProduction.cz, IČO:88739970.  

Návrh nebyl přijat 
 

Za správnost výpisu:                        Martina Šiborová             …………………………………… 
 
                                                                             Jiří Tesař                           …………………………………… 


