
  

               Výpis ze zápisu č. 2/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                           
dne 29.06.2018 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/2-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 2. jednání ZO: 

 

1) Úvod a zahájení 

2) Schválení programu ZO č. 2  + ověřovatelů zápisu a návrhové komise  

3)Schválení roční závěrky obce za rok 2017 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkumu    

hospodaření obce z Pardubického kraje ze dne 16.5.2018 

4) Rozpočtové opatření  

5) Dispozice s majetkem obce 

6) Žádost od Linky bezpečí – příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč 

7) Schválení strategického plánu rozvoje sportu v Koclířově 

8) Závěr 

 

Zastupitelstvo  obce volí složení návrhové komise ve složení:  sl.Lucie Prokešová, p.Marcela Kalová, p.Kateřina Břeňová 

Zastupitelstvo obce volí  za ověřovatele zápisu:  p. Přemysl Augusta, p. Rudolf Kala 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Usnesení č. 1/2-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.1/2018 zastupitelstva obce Koclířov.  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 2 /2-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017, 

sestavenou ke dni 31.12.2017. Protokol je přílohou dnešního zasedání ZO. 

 

Usnesení č. 2 /2-2018-II: 
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad. Protokol je přílohou 

dnešního zasedání ZO. 

 
Usnesení č. 2 /2-2018-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2017. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/2-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/2-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemkovou p. č. 1084/2 v k.ú. Koclířov s p. Oldřichem 

Parákem, Opatovec 100, 56802 Svitavy za celkovou cenu 7700,- Kč + DPH, dle VOS č. 3/2014. 

 

Usnesení č. 4/2-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemkovou p. č. 2131/2 v k.ú. Koclířov s Jitkou a 

Václav Brhelovi, Koclířov 20, 56911 za celkovou cenu 3960,- Kč + DPH, dle VOS č. 3/2014. 

 

Usnesení č. 4/2-2018-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku z p. č.  2617/1 oddělený GP č. 601-

488/2017 – nově vzniklé parcely č. 2617/7 o výměře 159 m2 za celkovou cenu 7155,- Kč + DPH p. Petru Dirbákovi, Pěčíkov 



19, Městečko Trnávka. Zároveň bude uzavřena smlouva o věcném břemeni – služebnosti pro přístup pro kabelové vedení 

VO a kanalizační přípojky v uliční vpusti dle geodetického zaměření č.  IG 121-2018 ve prospěch obce Koclířov. 

 

Usnesení č. 4/2-2018-IV: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí slevy z kupní ceny z kupní smlouvy uzavřené dne 21.9.2015 ve výši 10890,- Kč 

manželům Ivaně a Liboru Motyčkovým, Koclířov 257, 56911 na základě doporučení stanoviska JUDr. Milana Břeně ze dne 

26.6.2018. 

 

Usnesení č. 4/2-2018-V: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkup nemovitosti s čp. 140 v Koclířově včetně přilehlé zahrady - st.p.č. 142,  

p.č. 1284 obě v k.ú. Koclířov od Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 5/2-2018:  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč Lince bezpečí, z.s., IČ:61383198 z rozpočtu obce. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/2-2018:  

Zastupitelstvo obce schvaluje strategický plán rozvoje sportu obce Koclířov dle přiloženého návrhu. 

 
 
Za správnost výpisu:                           Eva Veselá                     ……………………………………… 
 
                                                                         Jiří Tesař                       ………………………………………. 
 

                             


