
  

                     Zápis č. 1/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                     
dne 29.03.2018 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
K bodu 1 – Zahájení - úvod 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 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 11 - ti členů.  Zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. Starosta upozornil, že je pořizován 

zvukový záznam pro potřebu vypracování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Koclířov. 

Omluveni: Kateřina Břeňová, Ing. Miroslav Bačovský, Jaroslav Drozdek, Mgr. Stanislav Dobeš  
 
K bodu 2  

Schválení programu 1. zasedání zastupitelstva obce  

Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
Jelikož tomu tak není, starosta proto nechává hlasovat.  

 

Usnesení č. 1/1-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 1. jednání ZO: 

 

1) Schválení zápisů ZO Koclířov č.5/2017 a rady obce č. 33-41/2017, 1-9/2018 

2) Schválení investiční akce ,,Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“ s podporou dotace  IROP přes MAS     

SVITAVA + schválení úvěru od ČS a.s. na profinancování inv. akce 

3) Dispozice s majetkem obce 

4) Zpráva o činnosti FV a KV 

5) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

7) Závěr 

 

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

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: p. Prchal Ladislav, p. Šárka Maivaldová 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 11                     PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                           
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 2  

Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 5/2017 a zapisů rad obce č. 33 – 41/2017 a 1-9/2018 

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. 1/1-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.5/2017 zastupitelstva obce Koclířov a zápisy rady obce č. 33 - 41/2017 a 1 – 9/2018. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 11                     PROTI: 0                       ZDRŽEL SE:0                          
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 3.  
Schválení investiční akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“ 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 

usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 2 /1-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci ,,Bezpečnost chodců  u  komunikací v obci Koclířov“ s podporou dotace od 
IROP přes MAS SVITAVA. 



 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení uzavření smlouvy o úvěru od ČS a.s. 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení. Poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh 

na doplnění usnesení a vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 2 /1-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru od ČS a.s. IČ:45244782 dle předložené nabídky na profinancování 
investiční akce ,,Bezpečnost chodců  u  komunikací v obci Koclířov“ ve výši 5 mil. Kč. Po proplacení dotace budou finanční 
prostředky převedeny pro předčasné splacení celého úvěru.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Pověření rady obce k výběru zhotovitele investiční akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci Koclířov“ 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 

usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 2 /1-2018-III: 
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k výběru zhotovitele investiční akce „Bezpečnost chodců u komunikací v obci 
Koclířov“ na základě zveřejnění výzvy výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:10                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 1 (sl. Prokešová)                        
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4  
Schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy s věcným břemenem – služebnosti k nově vzniklému pozemku p.č. 
185/7 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 

doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 3/1-2018-I: 
Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej  a  uzavření kupní smlouvy  s věcným břemenem služebnosti ve prospěch obce 
Koclířov (vedení veřejného osvětlení) k nově vzniklému pozemku p.č. 185/7 v  kú Koclířov  o výměře 582 m2  z původního  
pozemku p.č.185/2 v kú Koclířov  oddělenou GP č.609-124/2018 p. Ondřeji Knotkovi, Dětřichov 101,56802 za cenu 65,- Kč 
+DPH /m2 dle VOS č.3/2014.Celková cena činí  37830,- Kč + DPH. 
 
Výsledek hlasování:  

PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4  
Schválení vrácení částky 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 

doplnění usnesení. Probíhá diskuse. Bylo navrženo stažení bodu, poté vybízí k hlasování o stažení tohoto bodu. 

 
Usnesení č. 3/1-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení částky 10890,- Kč panu Liboru Motyčkovi a  paní Ivaně Motyčkové oba bytem 
Koclířov 257,56911 za část pozemku p.č.1984 v kú Koclířov  – 121 m2 , o které se navýšila výměra p.č.2617/1 v kú Koclířov 
-  místní komunikace,která je ve vlastnictví obce Koclířov  včetně pozemku na základě ohlášení zpřesněného geometrického 
a polohového určení pozemků GP.č.602-513/2017 a vyrozuměním KÚ pro Pardubický kraj,pracoviště Svitavy ze dne 
26.1.2018. 
 
 
 



Hlasování o stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva obce navrženého v usnesení č. 3/1-2018-II: 
Výsledek hlasování:  

PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
V čase 19:17 odchází p. Šárka Maivaldová, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné v počtu 10 členů zastupitelstva 
obce. Přestávka 19:20 – 19:35 hodin. 
 
K bodu č. 4  
Schválení uzavření kupní smlouvy k  pozemku p.č. 457/19  v k.ú. Koclířov  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 

doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 3/1-2018-III: 
Zastupitelstvo obce  schvaluje   uzavření kupní  smlouvy s panem Ing. Romanem Maivaldem a paní Bc. Jiřinou 
Maivaldovou, oba bytem Chvalovka 1312/4, Brno 63500 k prodeji pozemku p.č.457/19 v k.ú. Koclířov  o výměře 1193 m2  na 
základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 27.10.2017. 
 
Výsledek hlasování:  

PRO:10                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4  
Schválení prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 632 v k.ú. Koclířov 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 

doplnění usnesení. V čase 19:49 odchází p. Kalová, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 9 členů zastupitelstva 

obce. Poté starosta vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 3/1-2018-IV: 
Zastupitelstvo obce  schvaluje  prodej  a uzavření kupní smlouvy pozemku p.č.632 v  kú Koclířov o výměře 2304 m2 spol.  
K Nirváně s.r.o. IČ:25257544, Koclířov 187, 56911 zastoupenou p. Marií Strnadovou za cenu 45,- Kč + DPH,  dle VOS 
č.3/2014. Celková cena činí 103680,- Kč +DPH. Pozemek je dlouhodobě neužívaný, zanesený nálety, neudržovaný a 
značně nerovný. Navazuje na zbořeniště žadatele. Prodejem dojde ke zlepšení tohoto stavu. 
 
Výsledek hlasování:  

PRO:9                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4  
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2018 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 
doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 3/1-2018-V: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.11/2018 s Římskokatolickou farností Koclířov u 
Svitav IČ:49325884 na základě schváleného rozpočtu obce Koclířov pro rok 2018. 
 
Výsledek hlasování:  

PRO:9                            PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Zpráva o činnosti FV obce. 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo zástupci finančního výboru p. Oubrechtové, která předčítá zprávu o 

provedených kontrolách. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, o tomto bodě 

se nehlasuje, pouze se bere na vědomí. 

 
Usnesení č. 4/1-2018-I: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti FV obce. 

 



K bodu č. 5 
Zpráva o činnosti KV obce. 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo předsedkyni kontrolního výboru sl. Prokešové, která předčítá plán 

kontrol na rok 2018. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, o tomto bodě se 

nehlasuje, pouze se bere na vědomí. 

 
Usnesení č. 4/1-2018-II: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti KV obce. 

___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2018.  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta předává slovo p. Kalovi, který podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, 

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

 
Usnesení č. 5/1-2018:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 /2018 dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování:  

PRO:9                              PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0                      
Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 20:45 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 05.04.2018 
 
 
Zapsala:                             Eva Veselá                     ……………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:                        Šárka Maivaldová           ………………………………………. 

 

                            Ladislav Prchal             ……………………………………….  

                     

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


