Z Á P I S č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného
dne 24. 6. 2016 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 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 14 - ti členů. Zastupitelstvo je usnášení se schopné.
Nepřítomen:
Omluveni: Bc. Lucie Prokešová
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. 1/2-2016:
I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání:
1. Schválení závěrečného účtu obce Koclířov za rok 2015 a účetní závěrky obce Koclířov za rok 2015.
Projednání závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2015
2. Dispozice s majetkem obce
3. Projednání žádosti občanů ze dne 29.4.2016
4. Víceúčelové hřiště, schválení dodavatele výběrového řízení, financování projektu
5. Zpráva FV obce + Rozpočtové opatření č. 8
6. Zpráva KV obce
7. Různé
8. Závěr
II.Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení:
p. Čermák Jindřich, Ing. Bačovský Miroslav, p. Břeňová Kateřina
Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: p. Maivaldová Šárka, p. Augusta Přemysl
Zápis vypracuje: p. Šiborová Martina
Výsledek hlasování:
PRO: 14
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 0

______________________________________________________________________________________
K bodu 2/I. – Schválení účetní závěrky obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce
Starosta předčítá návrh na usnesení. O slovo se hlásí p. Bačovský a vznáší návrh na stažení bodu č. 6 – zpráva
KV – bude řešeno až v bodě č. 6. Starosta podává vysvětlení, předává slovo předsedkyni FV p. Břeňové, která
přednáší zprávu FV o účetní závěrce obce Koclířov za rok 2015 a závěrečném účtu obce Koclířov za rok 2015.
Jelikož nikdo nic nenamítá, starosta vybízí k hlasování.
Usnesení č. 2-I /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce za účetní období
2015, sestavenou ke dni 31.12.2015.
Výsledek hlasování:
PRO:14
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu č. 2/II. – Souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015
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. 2-II /2-2016:
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 s výhradami, které jsou
uvedeny v souladu s celoročním hospodařením obce za rok 2015, který je přílohou dnešního zasedání
Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 (p. Čermák)

K bodu č. 2/III. – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
Starosta předčítá návrh na usnesení, vybízí k diskuzi, jelikož nikdo nic nenamítá, starosta vybízí k hlasování.
Usnesení č. 2-III/2-2016
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015.
Výsledek hlasování:
PRO:14
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 0

K bodu č. 2/IV. – Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy
Starosta předčítá návrh na usnesení, vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Kalová a dává návrh o tomto bodu hlasovat..
Starosta vybízí k hlasování.
Usnesení č. 2-IV/2-2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2015.
Výsledek hlasování:
PRO:14
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

__________________________________________________________________________________________
K bodu 3/I. – Schválení prodeje nemovitostí
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi. Starosta klade otázku, zda nemá
někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. Návrh podává p. Kalová – doplnění usnesení o vnitřní
organizační směrnici. Starosta vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3-I /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem a to: p.č. 1086/2 o
výměře 800 m2 za cenu 65,- Kč/m2 a p.č. 1086/3 o výměře 350 m2 za cenu 65,- Kč/m2 panu Oldřichu Parákovi,
bytem Opatovec 100, 568 02 dle VOS č. 3/2014 za celkovou cenu 74 750,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO:14
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 3/II – Schválení prodeje nemovitostí
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Čermák, p. Bršlica, p.
Kalová, p. Kulhanová. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté
vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3-II /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem a to: dle GP č. 492203/2016 p.č. 618/4 o výměře 114 m2 za cenu 55,- Kč/m2 a p.č. 618/3 o výměře 6 m2 za cenu 55,- Kč/m2 a p.č.
614/3 o výměře 80 m2 za cenu 55,- Kč/m2 panu Františku Veselému, bytem Koclířov 196, 569 11dle VOS č.
3/2014 za celkovou cenu 11 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO:14
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 3/III. - Schválení prodeje nemovitostí
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. Čermák, p. Bršlica.
Starosta nechává hlasovat. Na připomínku p. Kulhanové se opravuje číslo GP, zastupitelé hlasují znovu
s opraveným usnesením. Starosta nechává hlasovat.
Usnesení č. 3-III /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem a to: dle GP č. 491207/2016 p.č. 4752/2 o výměře 50 m2 za cenu 55,- Kč/m2 manželům Jaromíru a Růženě Burešovým, bytem
Koclířov 231, 569 11 dle VOS č. 3/2014 za celkovou cenu 2750,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO:13
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 1 (p. Čermák)

K bodu 3/IV. - Schválení prodeje nemovitostí
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. Čermák, p. Bršlica, p.
Bačovský, p. Kulhan, p. Dobeš. P. Bačovský podává návrh na doplnění usnesení – jednorázová splatnost a p.
Dobeš dává návrh na doplnění usnesení – úhrada za vynětí ZPF. Pokračuje diskuse - p. Votřel, p. Dobeš, p.
Čermák, p. Kulhanová. Starosta nechává hlasovat.
Usnesení č. 3-IV /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti a uzavření kupní smlouvy k nemovitostem s podmínkou
úhrady jednorázově celé částky při podpisu smlouvy a to: dle GP č. 501-294/2016 p.č. 4121/2 o výměře 8800 m2
za 150,- Kč/m2 a p.č. 4120/2 o výměře 8635 m2 za cenu 150,- Kč/m2 spol. SchumiTransport s.r.o., IČO: 27552390
se sídlem Františka Hrubína 888/20, Svitavy za celkovou cenu 2 615 250,- Kč. Úhradu za vynětí ze ZPF uhradí
kupující.
Výsledek hlasování:
PRO:12
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 2 (p. Čermák, p. Kalová)

V čase 19:25 – 19:34 byla vyhlášena přestávka.
__________________________________________________________________________________________
K bodu 4. – Dopis od občanů ze dne 29.-30.3.2016
Starosta obce předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. Čermák, Bačovský,
p. Tesař, sl. Smolejová, p. Bršlica, p. Kalová, p. Kala, p. Kulhanová, p. Augusta, p. Břeňová, p. Dobeš. Starosta
vznáší návrh na změnu usnesení. Starosta nechává hlasovat.

Usnesení č. 4 /2-2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis od občanů obce ze dne 29.-30.3.2016, neschvaluje revokaci
usnesení 3/1-2016.
Výsledek hlasování:
PRO:10
PROTI: 3 (p. Čermák, p. Votřel, p. Bačovský)
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 1 (p. Dobeš)

Přestávka 20:40 – 20:50.
__________________________________________________________________________________________
K bodu 5/I. - Schválení uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru
Starosta obce čte návrh na usnesení, podává vysvětlení a vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. Maivaldová, p. Kala, p.
Augusta, p. Dobeš. Starosta nechává hlasovat.
Usnesení č. 5-I /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 85, písm. j) zákona 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 víceúčelového hřiště se splatností do 30.8.2021 a zajištěného budoucími
příjmy obce, dle nabídky ze dne 11.5.2016. Zajistí starosta obce.
Výsledek hlasování:
PRO:14
PROTI:0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 5/II. – Schválení vítěze výběrového řízení
Starosta obce čte návrh na usnesení, podává vysvětlení. Vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Maivaldová. Starosta
nechává hlasovat.
Usnesení č. 5-II /2-2016:
Zastupitelstvo obce dle doporučení hodnotící komise schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele výstavby
víceúčelového hřiště v areálu Zdraví a uzavření Smlouvy o dílo se spol. Úlehla Ivan, s.r.o. IČO: 29212375,
Svitavská 159/52, Svitavy. Cena díla činí 2 853 162,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
PRO:13
PROTI:0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 1(p. Čermák)

K bodu 5/III. – Pověření rady obce
Starosta obce čte návrh na usnesení, podává vysvětlení. Vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. Bačovský s dotazem na
příčinu neschválení dotace a dává návrh na nové usnesení . V čase 21:21 odchází p. Bršlica a p. Dobeš.
Zůstává přítomných 12 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné. Starosta nechává hlasovat.
Usnesení č. 5-III /2-2016:
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k zajištění rozpočtového opatření na investici víceúčelového hřiště.
Výsledek hlasování:
PRO:11
PROTI:0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 1(p. Bačovský)

K bodu 5/IV. – Zpráva o neschválení dotačního titulu
Starosta obce čte návrh na usnesení, návrh na toto usnesení vznáší p. Bačovský v bodě 5/III. O tomto bodě se
nehlasuje, pouze se bere na vědomí.
Usnesení č. 5-IV /2-2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu od starosty o neschválení dotačního titulu na víceúčelové hřiště od
MŠMT.
_________________________________________________________________________________________
K bodu 6/I. - Zpráva FV k účetní závěrce
Starosta předčítá návrh na usnesení, předává slovo p. Břeňové. Vybízí k diskuzi. Nikdo nemá dotaz. O tomto
bodu se nehlasuje, pouze se bere na vědomí.
Usnesení č. 6-I /2-2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnou zprávu od FV obce k účetní závěrce obce za rok 2015, zpráva je
součástí dnešního zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 6/II. - Zpráva FV k závěrečnému účtu obce
Starosta čte návrh na usnesení. O tomto bodu se nehlasuje, pouze se bere na vědomí.
Usnesení č. 6-II /2-2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnou zprávu od FV k závěrečnému účtu obce za rok 2015 s výhradami,
které jsou uvedeny v souladu s celoročním hospodařením obce za rok 2015, která je přílohou dnešního zasedání
zastupitelstva obce.
K bodu 6/III. – Schválení rozpočtového opatření
Starosta předčítá návrh na usnesení, předává slovo p. Kalovi. P. Kala podává vysvětlení. Starosta vybízí
k diskuzi. Protože nikdo nic nenamítá, starosta nechává hlasovat.
Usnesení č. 6-III /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016, které bude přílohou dnešního zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

V čase 21:30 přichází p. Bršlica a p. Dobeš. Počet přítomných zastupitelů je 14, zastupitelstvo obce je usnášení
se schopné.
__________________________________________________________________________________________
K bodu 7/I.
Na návrh pana Bačovského je tento bod stažen z programu jednání zastupitelstva obce. P. Bačovský vznáší
návrh na nové usnesení. Starosta nechává hlasovat.
Usnesení č. 7-I /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že vzhledem k tomu, že protokol z plánované a provedené kontroly KV nebyl
předložen KV k projednání v dnešním zastupitelstvu obce, tento bod se z jednání vypouští a výsledek kontroly
bude projednán na příštím zastupitelstvu obce.

Výsledek hlasování:
PRO:14
Návrh byl přijat.

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 7/II. Oprava usnesení ZO č. 1/2016
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. 7-II /2-2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu usnesení 4-II./1-2016, usnesení 10-IV./1-2016 a usnesení 10-V./1-2016
ZO č. 1/2016 ze dne 24.3.2016, která spočívá v opravě chybné formulace „schvaluje“ na správné znění „volí“.
Výsledek hlasování:
PRO:14
Návrh byl přijat.

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce skončilo v 21:45 hod.
Zápis byl zpracován dne 27.06.2016
Průběh jednání byl zaznamenán na zvukovém nosiči.

Zapsala:

Martina Šiborová

………………………………………

Ověřovatelé zápisu:

Šárka Maivaldová

……………………………………….

Přemysl Augusta

……………………………………….

………………………………
Jiří Tesař
starosta obce

…………………………….
Rudolf Kala
místostarosta obce

