
  

Zápis č. 4/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 27.09.2018 

v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
K bodu 1 – Zahájení - úvod 
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 11 - 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: Šárka Maivaldová 

Nepřítomni: Ing. Miroslav Bačovský, Mgr. Stanislav Dobeš, Jana Paclíková  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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 navrhuje, aby se zvolili jíní ověřovatelé zápisu, jelikož se k tomuto návrhu nikdo nevyjádřil, starosta obce nechává hlasovat.  
 

Usnesení č. 1/4-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 4. jednání ZO: 
 

1) Schválení programu ZO č. 4 

2) Dispozice s majetkem obce 

3) Skupinový vodovod Svitavy  
- schválení změny stanov svazku,  
- schválení závěrečného účtu svazku za rok 2017  

4) Schválení dodavatele inv. akce „Vodovod Koclířov“ dle výsledku výběrového řízení 
5) Různé 

6) Závěr 
 

Zastupitelstvo  obce volí složení návrhové komise ve složení:  p. Ladislav Bršlica, p. Josef Votřel, p. Marcela Kalová 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu:  p. Prchal Ladislav, p. Přemysl Augusta 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 8                     PROTI: 1 (p. Drozdek)                     ZDRŽEL SE: 2 (p. Votřel, sl. Prokešová)                         
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 3.  
Schválení prodeje nemovitosti čp. 96 s přilehlými pozemky  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 

Usnesení č.  2/4-2018-I: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej a uzavření kupní smlouvy  na nemovitost čp. 96 v k.ú. Koclířov včetně  st.p.č. 174/1 a p.č.st. 174/2 
a p.č.1614/1 a p.č.2806  manželům  a , bytem   za  tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem poř. 
č. 2433 od Ing. Stanislava Boháče ze srpna 2018 ve výši 300 000,- Kč.  
K ceně za pozemky bude připočteno DPH.  
 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení prodeje pozemku p.č. 2549/1 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, starosta upozorňuje na střet zájmů ke své osobě, poté vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 2/4-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 2549/1 k.ú. Koclířov panu , bytem 

,  za cenu 78 000 ,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem poř. č. 2431 od Ing. Stanislava Boháče 
z června 2018. 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        



Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení prodeje pozemku p.č. 394 a 396/5 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 2/4-2018-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemky v k.ú.  Koclířov p.č. 394 za cenu 11570,- Kč +DPH  a 
p.č.396/5 za cenu 14365,- Kč + DPH  panu , bytem  dle VOS č.3./2014. 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení prodeje pozemku p.č. 1895 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 2/4-2018-IV: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a poté řádné kupní smlouvy včetně návrhu na vklad 
do KN na pozemek v kú Koclířov  p.č.1895 panu , bytem  ,  pro výstavbu RD za cenu 127 200,- Kč+ 
DPH dle VOS č.3/2014. 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení prodloužení doby zahájení výstavby RD 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 2/4-2018-V: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 18.10.2016 s panem  

 kde se v článku VIII. prodlužuje doba zahájení výstavby do 18.10.2020 z důvodu plánované 
výstavby  obecního vodovodního řadu v roce 2019.  

Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení prodloužení doby zahájení výstavby RD 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 2/4-2018-VI: 
Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 12.10.2016 s panem  

 a paní , oba bytem  kde se v článku VIII. prodlužuje doba zahájení výstavby do 
12.10.2020 z důvodu plánované výstavby  obecního vodovodního řadu v roce 2019.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4  
Schválení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí 
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. 3/4-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2017. 
 
 

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



K bodu č. 4  
Schválení změny stanov dobrovolného svazku svazku obcí 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 3/4-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle předloženého návrhu a pověřuje 
svého zástupce v dobrovolném svazku obcí, aby pro tuto změnu na členské schůzi hlasoval. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Schválení uzavření smlouvy o dílo 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 4/4-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící, výběrové a doporučující komise pro zakázku „Vodovod Koclířov“ ze dne 
11.9.2018 uzavření smlouvy o dílo se spol.  s.r.o. IČ:  v celkové výši  7 298 383,33  Kč bez DPH. Uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo pro případné vícepráce a méněpráce podstupuje zastupitelstvo obce radě obce Koclířov. 

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
Přestávka 19:09 – 19:20 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 
Různé  
Starosta informuje všechny přítomné o situaci České pošty v Koclířově, o investičních akcích – Generální oprava místní komunikace a 

Obnova příkopů a propustků u místní komunikace č. 1C. Probíhá diskuse. Dále p. Drozdek upozorňuje na nedostatky v zápise č. 3/2018, 
svou připomínku donese na obec v pondělí.  
Návrh p. Drozdka zapsat do zápisu: K problematice vody, který je formulován jako Rozvoj vodovodů ve výhledovém období v obci 

Pardubice, že to řeší paní Ing. , vedoucí odd., tel. č.  a existuje k tomu prostě nařízení Pardubického kraje č. 1/2010 
ze dne 28.1.2010, podepsané Mgr. Radko Martínkem, které se každý rok podle p. Ing. Hroudové novelizuje. Na obci by měl být papír, 
který se jmenuje Rozvoj vodovodů ve výhledovém období. Přečtu jeden odstavec: 
V obci Koclířov je navržena nová splašková kanalizační síť, která bude vedena většinou po obou březích Třebovky s kratšími úseky po 
levé straně potoka. Čistírna odpadních vod je uvažována pod obcí na levém břehu Třebovky, kal z ČOV bude odvážen k odvodnění na 
ČOV Svitavy. U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV s 
odpovídajícím opatřením (dočištěním). S tím, že výstavba bude zahájena po roce 2020. 

Aktualizace tohoto nařízení, které jsem říkal, která vydala rada Krajského úřadu byla provedena 12.9.2017 a bylo mě řečeno, že ta 

aktualizace pro rok 2018 bude provedena teď někdy koncem září nebo v říjnu. Takže to stále platí. Takže pokud my nejsme schopni nebo 
máme jiný názor na tu věc tak bychom měli nějakým způsobem napadnout, dávám to na vědomí panu starostovi a panu místostarostovi. 

Dále probíhá diskuse týkající se ukončení komplexních pozemkových úprav a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části 
katastrálního území Koclířov.  
 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 20:50 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 04.09.2018 
 
 
Zapsala:                             Eva Veselá                     ..……………………………………… 

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

                            Přemysl Augusta             ……………………………………….  

                     

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


