
VÝPIS ZE ZÁPISU   č. 2/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 26.05.2017 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov 

 
Usnesení č. 1-I/2-2017 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 

1. Zahájení – úvod  

2. Slib člena zastupitelstva 

3. Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce a schválení zápisů ze zastupitelstva obce.  

4. Doplnění rady obce (volba nového člena) 

5. Schválení dodavatele výměny oken na čp. 100 a 128 

6. Schválení dodavatele opravy komunikace Koclířov – Hřebeč – Kamenná Horka 

7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 1 – Podpora kulturních aktivit na rok 2017 

8. Rozpočtové opatření č. 8 

9. Odstoupení od kupní smlouvy o smlouvě budoucí manželů Fikarových (usn. č. 2-I/1-2017 ZO č. 1/2017) 

10. Změna stanov a vklad majetku Skupinového vodovodu Svitavy 

11. Nákup a uzavření kupní smlouvy č. KS-2017-07 se zemědělským podnikem Rázová, p.č.st. 610 k.ú. Koclířov 

12. Navýšení počtu míst MŠ – rekonstrukce prostor knihovny s čítárnou + toalet ve II. NP 

13. Závěr 

 

Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení: p. Marcela Kalová, p. Přemysl Augusta, p. Stanislav Dobeš 

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

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Usnesení č. 1-II/2-2017 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje zápisy zastupitelstev obce Koclířov č. 7/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 1/2017. 

 

Usnesení č. 2 - I /2-2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení zastupitele p. Jindřicha Čermáka RSDr., Koclířov 118, 569 11 k 30.4.2017 

na základě jeho žádosti. 

Usnesení č. 2 - II /2-2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích  p. 

Jaroslava Drozdka, Koclířov 48, 569 11. 

 

Usnesení č. 3/2-2017 

Zastupitelstvo obce bere volí za člena rady obce Koclířov s platností od 1.6.2017 p. Ladislava Bršlicu, zastupitele obce 

Koclířov, bytem Koclířov 222, 569 11. 

Usnesení č. 4/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise ze dne 11.4.2017  pro 

zakázku  „Výměna oken a parapetů v budovách obce čp. 100 a 128“ a uzavření smlouvy o dílo se spol. RI OKNA SVITAVY 

s.r.o. IČO: 60724862, T. G. Masaryka 55/18, 568 02 Svitavy, v celkové výši 561.101,- Kč bez DPH. Uzavření dodatku ke 

smlouvě o dílo pro případné vícepráce a méněpráce podstupuje zastupitelstvo obce radě obce Koclířov. 

Usnesení č. 5 - I /2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící, výběrové a doporučující  komise pro zakázku  „Oprava 

komunikace Koclířov – Hřebeč – Kamenná Horka č. 33C“ ze dne 9.5.2017 a uzavření smlouvy o dílo se spol. Skanska a.s. 

IČO: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha, v celkové výši 1.541.961,- Kč bez DPH. Uzavření dodatku ke smlouvě o 

dílo pro případné vícepráce a méněpráce podstupuje zastupitelstvo obce radě obce Koclířov. 



Usnesení č. 5 - II /2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce 

místní komunikace Hřebeč – Kamenná Horka“ s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 

Pardubice ve výši 110.000,- Kč. 

Usnesení č. 6 /2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 1 – Podpora kulturních aktivit na rok 

2017 ev. č. OKSCR/17/22800 na realizaci akce „Hřebečský slunovrat“ s Pardubickým krajem, IČO: 70892822, Komenského 

náměstí 125, 532 11 Pardubice ve výši  40.000,- Kč. 

Usnesení č. 7/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017. 

Usnesení č. 8/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ing. Alenou Fikarovou, bytem Jiráskova 

109, 571 01 Moravská Třebová a s Mgr. Václavem Fikarem, bytem Jiráskova 109, 571 01 Moravská Třebová, uzavřenou 

dne 10.4.2017, na základě jejich žádosti ze dne 28.4.2017 a pověřuje radu k zajištění rozpočtového opatření na výdej této 

částky. 

Usnesení č. 9/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
-vklad majetku obce, a to ev. č. 16 – vodovod 5-TI, do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za podmínek  

§ 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

-změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle předloženého návrhu a pověřuje svého zástupce 

v dobrovolném svazku obcí, aby pro tuto změnu na členské schůzi hlasoval. 

 

Usnesení č. 10/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a uzavření kupní smlouvy č. KS-2017-07 se Zemědělským podnikem Rázová, státní 

podnik v likvidaci, IČO: 13642090, sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy k p.p.č. st. 610, k.ú. Koclířov, o 

celkové výměře 25 m2 za cenu 3750,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku  č. 2419 vyhotoveného p. Ing. 

Stanislavem Boháčem.  

 

Usnesení č. 11/2-2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy prostor v II. NP čp. 123 pro vytvoření učebny MŠ a toalet včetně požárních a 

hygienických požadavků pro navýšení potřebných míst a pověřuje radu obce k zajištění těchto úprav, včetně rozpočtového 

opatření. 

 

 

Za správnost výpisu:                        Eva Veselá                       …………………………………… 
 

                                                                                    Jiří Tesař                           …………………………………… 


