
  

               Výpis ze zápisu č. 3/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                           
dne 24.08.2018 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/3-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 3. jednání ZO: 

 

1) Úvod a zahájení (volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu). 

2) Schválení SOD (Smlouvy o dílo) se Skanska a.s. na akci:,,Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ + dotace od MMR ve výši 1 

mil. Kč., Obnova příkopů a propustků  místní komunikace č.1Cz hlediska bezpečnosti + podpora Pardubického kraje 100 tis.Kč 

3) Zpráva o činnosti rady  

4) Informace o situaci v ZŠ Koclířov  

5) Zpráva o činnosti KV a FV obce 

6) Různé 

7) Diskuze 

8) Závěr 

 

Zastupitelstvo  obce volí složení návrhové komise ve složení:  p. Maivaldová Šárka, p. Votřel Josef, p. Augusta Přemysl 

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

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Usnesení č. 1/3-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.2/2018 zastupitelstva obce Koclířov. 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č.  2/3-2018-I: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska, a.s., IČ: 26271303, 

Křižíkova 682/34a, Praha 8, na akci: „Generální oprava páteřní komunikace Koclířov“ za cenu  2 061921,08 Kč + DPH dle předloženého 

návrhu a doporučení hodnotící a výběrové komise. Případné uzavření a schválení dodatků k této smlouvě a akci pověřuje zastupitelstvo 

radu obce. Tato akce je podpořena dotací ve výši 1 mil. Kč od MMR – identifikační číslo Registrace akce: 117D815009031.  

 

Usnesení č. 2/3-2018-II: 
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke schválení smlouvy o dílo a případné dodatky na akci: „Obnova příkopů a propustků místní 

komunikace č.1C z hlediska bezpečnosti“ +  finanční podpora Pardubického kraje 100 tis. Kč 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/3-2018: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a schvaluje zápisy rady od č. 10-28/2018. 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/3-2018: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o situaci v ZŠ Koclířov. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 5/3-2018:  

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí zprávu o činnosti KV a FV obce. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/3-2018:  

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem České pošty, s.p. rušit v obci pobočku pošty a zřídit poštu Partner (spol. FD group s.r.o.) 

v čp. 102 v Koclířově. Trvá na tom, aby se zachovala stávající pošta na stávající adrese v čp. 103, a nabízí dál tyto prostory za výhodných 

podmínek dál České poště. 

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


