
Z Á P I S   č. 3/2016 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 30. 9. 2016 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov 

 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 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: Ing. Miroslav Bačovský 
 
K bodu 1. - Schválení programu jednání, zvolení návrhové komise a ověřovatele zápisu 
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. 1/3-2016: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 

 

1. Dispozice s majetkem obce 

2. Mikroregion Svitavy – příspěvky pro rok 2017 

3. Rozpočtové opatření 

4. Zpráva z činnosti FV obce 

5. Zpráva z činnosti KV obce 

6. Veřejná vyhláška – kategorie místních komunikací v obci 

7. Různé 

8. Závěr 
 

II.Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení:  

sl. Lucie Prokešová, p. Rudolf Kala, p. Jindřich Čermák 

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

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 14                     PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0                           
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________ 
K bodu 2/I. –  Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2068/3 
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-I /3-2016: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2068/3 orná půda o výměře 1484 m2 

za cenu 30,- Kč/m2 Pavlovi a Evě Konečným, bytem Koclířov 33, celková cena činí 44520,- Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                          PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0                               
Návrh byl přijat. 
 
 
 



K bodu č. 2/II. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2131/1 
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 /3-2016: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní  smlouvy k p.p.č. 2131/1 zahrada o výměře 524m2 za 

cenu 65,- Kč/m2 panu Františku Brhelovi, Janě Brhelové, Nikole Brhelové, bytem Jana Zrzavého 14, Prostějov, 

celková cena činí 34060,- Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                          PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0                               
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 2/III. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 4266/3 
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-III/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k st.p.č. 4266/3 o 

výměře 1532 m2 dle GP č. 507-446/2016 za cenu 90,-Kč/m2  dle VOS č.3/2014,článek III pozemky pro výstavbu 

RD panu Jiřímu Kysilkovi, bytem Estonská 6, Svitavy. Celková cena činí 137880,- Kč.  

Výsledek hlasování:  
PRO:14                         PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                                
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 2/IV. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 4268 
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-IV/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k st.p.č. 4268 o výměře 

1532 m2 dle GP č. 507-446/2016 za cenu 90,-Kč/m2 dle VOS č.3/2014,článek III pozemky pro výstavbu RD  

panu Marcelu a Pavlíně Zoicasovým, bytem B. Němcové 2, Svitavy. Celková cena činí 137880,- Kč.  

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
  
K bodu č. 2-V. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 247/2 
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-V/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 247/2 o výměře 317 m2 za cenu 45,- 

Kč/m2 Petru a Daně Fňukalovým, bytem Koclířov 22, celková cena činí 14265,- Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

 



K bodu č. 2-VI. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2125/10, 2126/25, 2615/57, 2126/18 
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-VI/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2125/10 o výměře 9m2, p.p.č. 
2126/25 o výměře 31m2, p.p.č. 2615/57 o výměře 1 m2, p.p.č. 2126/18 o výměře 101 m2 dle GP č. 502-
300/2016 a  č. 490-268/2016 za cenu 55,- Kč/m2 panu Ivu a Jitce Leksovým, bytem Koclířov 25, celková cena 
činí 7810,- Kč. K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 2493,-Kč. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 2-VII. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2126/20 
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-VII/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2126/20 o výměře 55m2 dle GP 490-

268/2016 za cenu 55,-Kč/m2 paní Boženě Fišarové, bytem Koclířov 27, za celkovou cenu 3025,- Kč. K ceně 

budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 2493,-Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 2-VIII. – Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2126/22 
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-VIII/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2126/22 o výměře 42 m2 dle GP 

490-268/2016 za cenu 55,-Kč/m2 panu Jakubu Synkovi a Radce Bělehrádkové, bytem Koclířov 109, za celkovou 

cenu 2310,- Kč. K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 2493,-Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 

K bodu č. 2-IX. –  Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2126/21 
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-IX/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2126/21 o výměře 40 m2 dle GP 

490-268/2016 za cenu 55,-Kč/m2 panu Petru a Oldřišce Morawetz, bytem Koclířov 28, za celkovou cenu 2200,- 

Kč. K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 2493,-Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 



K bodu č. 2-X. –  Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2126/23 
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-X/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2126/23 o výměře 84 m2 dle GP 

490-268/2016 za cenu 55,-Kč/m2 panu Pavlu Konopáčovi ml., bytem Koclířov 30, za celkovou cenu 4620,- Kč. 

K ceně budou připočteny náklady na pořízení GP ve výši 2493,-Kč. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 2-XI. –  Dispozice s majetkem obce p.p.č. 2126/15 
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-XI/3-2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi a  uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2126/15 o výměře 13 m2 (část 

komunikace) GP č. 502-300/2016 a  č. 490-268/2016 za cenu 65,- Kč/m2, celková cena činí 845,- Kč od Iva a 

Jitky Leksových, Koclířov 25.  

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 3 – Mikroregion Svitavy – příspěvky pro rok 2017 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Čermák. Vybízí 

k hlasování. 

  

Usnesení č. 3/3-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše příspěvků pro Mikroregion  Svitavsko v roce 2017,  25,- Kč na občana. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 4. – Rozpočtové opatření 

Starosta obce předčítá návrh na usnesení a předává slovo místostarostovi panu Kalovi, který podává vysvětlení, 

vybízí k diskuzi. Zapojuje se p. starosta Tesař, p. Dobeš, p. Kalová. Starosta nechává hlasovat. 

 

Usnesení č. 4 /3-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15.  Příjmy a výdaje se zvýší o 2.102.495,- Kč 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                        PROTI: 0                              ZDRŽEL SE: 0                                              
Návrh byl přijat. 
 
 

Přestávka 18:58 – 19:11 



__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 5 – Zpráva z činnosti FV obce 

Starosta obce čte návrh na usnesení, předává slovo předsedkyni Finančního výboru, která podává vysvětlení. 

V čase 19:11 odchází p. Kalová, je nepřítomen p. Bršlica a p. Prchal. Zastupitelstvo je usnášení se schopné 

v počtu 11-ti zastupitelů. Dále pokračuje p. starosta Tesař. V čase 19:18 přichází p.Bršlica a p. Prchal. 

Zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 13-ti zastupitelů. V čase 19:28 přichází p. Kalová. Zastupitelstvo je 

usnášení se schopné v počtu 14-ti zastupitelů. K  tomuto bodu se nehlasuje, bere se pouze na vědomí. 

 

Usnesení č. 5/3-2016: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnou zprávu o provedených kontrolách v roce 2016 od FV obce. 

_________________________________________________________________________________________ 

K bodu 6- Zpráva z činnosti KV obce 

Starosta předčítá návrh na usnesení, předává slovo sl. Prokešové, která podává vysvětlení. Dále pokračuje p. 

starosta Tesař. Vybízí k diskuzi. Návrhová komise navrhuje doplnění návrhu usnesení KV. V čase 20:24 odchází 

p.Bršlica a p.  Augusta.  Zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 12-ti zastupitelů. V čase 20:28 přichází p. 

Augusta. Zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 13-ti zastupitelů.  V čase 20:43 odchází p. Prchal, 

zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 12-ti zastupitelů V čase 20:54 odchází sl. Smolejová, 

zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 11-ti zastupitelů. Starosta nechává hlasovat o doplnění usnesení 

pod č. 6-/3-2016 II. 

 

Usnesení č. 6-I/3-2016: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnou zprávu o provedených kontrolách v roce 2016 od KV obce. 

 

Usnesení č. 6-II/3-2016: 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění návrhu usnesení  č. 6/3-2016  II. k vyjádření k Závěrečné zprávě KV 

obce Koclířov za I. čtvrtletí 2016 ze dne 15.6.2016 a ke zprávě z kontroly KV obce Koclířov za II. čtvrtletí 2016 ze 

dne 29.9.2016. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:7                      PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 4 (p. Tesař, p. Maivaldová, p. Augusta, p. Čermák)                                             
Návrh nebyl přijat. 
 

V čase 20:59 odchází sl. Prokešová, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 10-ti zastupitelů. 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 7 – Veřejná vyhláška kategorie místních komunikací Obce Koclířov 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a vybízí k diskuzi, zapojuje se p. Čermák, p. Kalová. 

V čase 21:05 přichází sl. Smolejová, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 11-ti zastupitelů. 

Starosta vybízí k hlasování. 

 

Usnesení č. 7/3-2016: 

Zastupitelstvo schvaluje Veřejnou vyhlášku kategorie místních komunikací Obce Koclířov. 

Výsledek hlasování:  
PRO:9                    PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 2 (sl. Smolejová, p. Dobeš)  
Návrh byl přijat. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 8 – Různé 

V bodě různém se diskutovalo o provozu nového Víceúčelového hřiště.  



Zastupitelstvo obce skončilo v 21:37 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 06.10.2016 
 
Průběh jednání byl zaznamenán na zvukovém nosiči pro potřebu vypracování zápisu. 

 

 

Zapsala:    Eva Veselá                    ……………………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:                        Ladislav Prchal              ………………………………………. 

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


