
  

Zápis č. 3/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 24.08.2018 

v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
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 svoláno z podnětu pěti zastupitelů, bylo řádně vyvěšeno a je přítomna nadpoloviční většina 

Zastupitelstva obce v počtu 10 - 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 
Nepřítomni: Mgr. Stanislav Dobeš, Marcela Kalová, 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. 
Jelikož tomu tak není, starosta proto nechává hlasovat.  

 

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 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 9                     PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 1 (p. Drozdek)                         
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 2  

Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 2/2018  

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

Výsledek hlasování:  
PRO: 9                     PROTI: 0                       ZDRŽEL SE:1 (p. Drozdek)                         
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 3.  
Schválení smlouvy o dílo se spol. Skanska, a.s.  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, v čase 18:16 hodin přichází p. Kalová, je přítomno 11 členů zastupitelstva, 

probíhá diskuse - p. Votřel, v čase 18:24 hodin přichází p. Smolejová, je přítomno 12 členů zastupitelstva, probíhá diskuse - p. Kala, v 

čase 18:33 hodin přichází p. Dobeš, je přítomno 13 členů zastupitelstva, probíhá diskuse - p. Drozdek, p. Kala požaduje, aby bylo do 

zápisu uvedeno, že p. Drozdek nechce, aby byla provedena rekonstrukce zadní komunikace, dále probíhá diskuse. Poté starosta klade 

otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení a vybízí k hlasování. P. Drozdek požaduje, aby se dalo do zápisu, že 

se obrátí na orgány, které žádáme o dotaci a bude je o všem informovat. 

 

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.  

 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 1 (p. Drozdek)                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Pověření rady obce 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení. Poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 

usnesení a vybízí k hlasování. 

 
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 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 1 (p. Drozdek)                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4  
Zprávy o činnosti rady obce a schválení zápisů č. 10-28/2018 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo místostarostovi, který podává vysvětlení. Probíhá diskuse. Poté starosta klade otázku, 

zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení a vybízí k hlasování. 

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

PRO:12                             PROTI: 1 (p. Drozdek)                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
19:27 – 19:37 hodin přestávka 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Zpráva o situaci v Základní škole Koclířov 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo řediteli p. Ing. Ancinovi, který podává vysvětlení. Poté starosta klade otázku, zda 

nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, o tomto bodě se nehlasuje, pouze bere na vědomí. V čase 20:10 hodin odchází p. 

Bršlica, je přítomno 12 členů zastupitelstva. 

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

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 
Zpráva kontrolního a finančního výboru 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo zástupci kontrolního výboru, poté předsedkyni finančního výboru, kteří podávají 

zprávu o provedených kontrolách. Starosta doplňuje a poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, o 

tomto bodě se nehlasuje, pouze bere na vědomí. 

 
Usnesení č. 5/3-2018:  

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

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7 
K bodu různé – Záměr České pošty, s.p. 
Probíhá diskuse. Starosta předčítá návrh na usnesení. V čase 21:37 hodin odchází p. Kalová, je přítomno 11 členů zastupitelstva. 

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

 
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. 

Výsledek hlasování:  

PRO:11                             PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0                      
Návrh byl přijat. 



Zastupitelstvo obce skončilo v 21:48 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 29.08.2018 
 
 
Zapsala:                             Eva Veselá                     ..……………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:                           Ladislav Prchal                .………………………………………. 

 

                            Břeňová Kateřina             ……………………………………….  

                     

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


