
Z Á P I S   č. 3/2017 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného 

dne 08.09.2017 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov 

 
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 12 - 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: Ing. Miroslav Bačovský, Bc. Lucie Prokešová, Šárka Smolejová. 
 
K bodu 2  

Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce  

Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
P. Drozdek a p. Dobeš navrhují vypuštění bodu 6 a 7 z navrhovaného programu. Starosta proto nechává hlasovat.  

 

Zastupitel Mgr. Stanislav Dobeš navrhuje změnu programu a to zrušení bodu č. 7 – Zrušení směrnice 2/2009 k zadávání 

zakázek malého rozsahu dle zákona z dnešního jednání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování:  
PRO: 3 (p. Dobeš, p. Drozdek, p. Votřel)                     PROTI: 9                ZDRŽEL SE: 0                           
Návrh nebyl přijat. 
 
Zastupitel p. Jaroslav Drozdek navrhuje změnu programu a to vypuštění bodu č. 6 – Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Koclířov na roky 2018 – 2020 z dnešního jednání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování:  
PRO: 1  (p. Drozdek)                     PROTI: 9                  ZDRŽEL SE: 2 (p. Dobeš, p. Votřel)                         
Návrh nebyl přijat. 
 
Usnesení č. 1/3-2017-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 3. jednání ZO: 

 

1. Zahájení – úvod  

2. Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce, schválení zápisu č. 2/2017 ze zastupitelstva obce a zápisů z rad  

obce za rok 2017  

3. Schválení plánu společných zařízení v  KPÚ obce Koclířov 

4. Dispozice s majetkem obce  

5. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2016 a výsledek kontroly hospodaření 

6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2018-2020 

7. Zrušení Směrnice 2/2009 k zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. 

8. Projednání stížnosti p. Dagmary  Hrnčířové, Koclířov 80 ze dne 27.7.2017 

9. Závěr 

 

Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení: p. Josef Votřel, p. Rudolf Kala, p. Ladislav Prchal 

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: p. Přemysl Augusta, p. Ladislav Bršlica 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 10                     PROTI: 2 (p. Dobeš, p. Drozdek)                     ZDRŽEL SE: 0                           
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 2  

Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 2/2017 ze zastupitelstva obce a zápisů z rad obce za rok 2017  

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. 1/3-2017-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.2/2017 zastupitelstva obce Koclířov a zápisy z rady obce č. 1/2017 – 28/2017. 
Výsledek hlasování:  
PRO: 10                     PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 2 (p. Dobeš, p. Drozdek)                          
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 3.  
Schválení změny v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Koclířov 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a předává slovo p. Ing. Tomáši Havigerovi z SPU ČR, pobočka 

Svitavy, který vysvětlil důvody změn v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Koclířov. Starosta 

klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 2 /3-2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změny v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Koclířov – 

aktualizace plánu společných zařízení po návrhu prostorového uspořádání pozemků. 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
Přestávka 19:07 – 19:20 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4  
Odstoupení od smlouvy O budoucí kupní smlouvy  
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. 3/3-2017-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy O budoucí kupní smlouvy s p. Vojtěchem Kvapilem,bytem Sádek 
77, 57201, která byla uzavřena dne 6.8.2015 za účelem výstavby RD na pozemku p.č. 457/19 v k.ú Koclířov a vrácení 
částky ve výši 107.370,- Kč dle podmínek uvedených ve smlouvě O budoucí kupní smlouvě. 
Výsledek hlasování:  

PRO:12                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4 
Prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2598 
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. 3/3-2017-II: 
Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy dle VOS č. 3/2014 k pozemku p.č.2598 v k.ú. 
Koclířov,zahrada o výměře 881 m2 paní Marii Daňkové a panu Stanislavu Daňkovi, oba bytem Hřebeč 15, 56911 za cenu 
65,-Kč/ m2 včetně uzavření kupní smlouvy. Celková cena činí 57265,- Kč bez DPH.  
 
PRO:12                              PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4 
Prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2638/1 
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. 3/3-2017-III: 
Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej  a  uzavření kupní smlouvy dle VOS č. 3/2014  k pozemku p.č.2638/1,zahrada o 
výměře 336 m2 paní Pavle Petkové a panu Janu Petkovi oba bytem Koclířov 148,56911 za cenu 65,- Kč/m2 včetně uzavření 
kupní smlouvy .Celková cena činí 21840,- Kč bez DPH.  
 



PRO:12                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4 
Prodej a uzavření kupní smlouvy k p.p.č. 2040/4 
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. 3/3-2017-IV: 
Zastupitelstvo obce  schvaluje  prodej a uzavření smlouvy O smlouvě budoucí kupní  k  p. č. 2040/4  v k.ú. Koclířov o 
celkové výměře 1659 m2 za cenu 90,-Kč/m2 dle VOS č.3/2014, článek III pozemky pro výstavbu RD  paní Mgr. Julianě 
Winklerové, bytem Novozámocká 23, Komjatice a panu  Mgr. Martinu Winklerovi, Oblá 45, Brno. Celková cena činí 149 310,- 
Kč bez DPH. 
 
PRO:12                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2016 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení. Probíhá diskuze, zapojuje se p. Drozdek a navrhuje doplnění 

nového usnesení. K tomuto bodu se nehlasuje pouze se bere na vědomí.  

 

Usnesení č. 4/3-2017-I: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2016 a 

zprávu o výsledku kontroly. 

K bodu č. 5 
Pověření starosty  
Starosta předčítá návrh na usnesení.  Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, 

poté vybízí k hlasování. 

 
Usnesení č. 4/3-2017-II: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajistit dokončení rekonstrukce zbývající části vodovodu v horní části obce Koclířov. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                           PROTI: 0                               ZDRŽEL SE:0 
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6  
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2018-2020  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo p. místostarostovi Rudolfovi Kalovi, který podává vysvětlení. Probíhá 

diskuze, starosta doplňuje, že k tomuto budu se sešel finanční výbor. V čase 20:05 odchází p. Drozdek, zastupitelstvo je 

usnášení se schopné v počtu 11 členů zastupitelstva. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na 

doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 

 

Usnesení č. 5/3-2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2018-2020. 

Výsledek hlasování:  

PRO:11                              PROTI: 0                                   ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7 
Schválení zrušení směrnice č. 2/2009 a schválení nové směrnice č. 2/2017 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení.  Probíhá diskuze, zapojuje se p. Kalová, p. Augusta, p. Dobeš. 

Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování. 



Usnesení č. 6/3-2017 
Zastupitelstvo obce ruší  v plném rozsahu směrnici č.2/2009 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Koclířov 

schválenou zastupitelstvem obce dne 30.9.2009. 

Výsledek hlasování: 
PRO:11                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0 
Návrh byl přijat. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 8  
Stížnost p. Hrnčířové 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh  

na doplnění usnesení, k tomuto bodu se nehlasuje, bere pouze na vědomí. V čase 20:50 odchází p. Prchal, zastupitelstvo je 

usnášení se schopné v počtu 10 členů zastupitelstva. 

 
Usnesení č. 7/3-2017  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost  ze dne 27.7.2017 paní Dagmary Hrnčířové, bytem Koclířov 80, 569 11. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 20:51 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 14.9.2017 
 
 
Zapsala:                             Eva Veselá                     ……………………………………… 
 

Ověřovatelé zápisu:                        Přemysl Augusta           ………………………………………. 

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


