Zápis č. 5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného
dne 15.12.2017 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 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: Jana Paclíková, Marcela Kalová
Nepřítomen: Ing. Miroslav Bačovský
K bodu 2
Schválení programu 5. 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. 1/5-2017-I:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 5. jednání ZO:
1) Schválení návrhu rozpočtu obce Koclířov pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2018-2020,
schválení zápisu ZO č. 4/2017
2) Dispozice s majetkem obce
3) OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděním, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
4) Odměňování zastupitelů od 1.1.2018 dle novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
5) Schválení výsledku výběrového řízení veřejné zakázky: „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“, uzavření Smlouvy o
dílo s vítězným dodavatelem.
Projekt je podpořený dotací od MŽP pod ič. 115D314020344 ve výši 1 568 976,75 Kč
6) Rozpočtové opatření č. 20
7) Závěr
Zastupitelstvo volí složení návrhové komise ve složení: p. Maivaldová Šárka, p. Bršlica Ladislav, p. Smolejová Šárka
Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: p. Augusta Přemysl, p. Prchal Ladislav
Zápis vypracuje: p. Eva Veselá
Výsledek hlasování:
PRO: 12
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 2
Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 4/2017 ze zastupitelstva obce
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. 1/5-2017-II:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č.4/2017 zastupitelstva obce Koclířov.
Výsledek hlasování:
PRO: 12
PROTI: 0
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE:0

___________________________________________________________________________________________________
K bodu 3.
Schválení rozpočtu obce Koclířov na rok 2018
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění
usnesení. Bod doplňuje předsedkyně finančního výboru p. K. Břeňová. Starosta upozorňuje o svém střetu zájmu z důvodu
funkce předsedy Sportovního klubu FC Koclířov, z.s., který dostává finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov, poté vybízí
k hlasování.
Usnesení č. 2 /5-2017-I:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Koclířov na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 14 109 435,Kč s celkovými výdaji ve výši 17 733 000,- Kč a s financováním ve výši 3 623 565,- Kč. Schodek ve výši 4 243 565,- Kč
bude pokrytý z přebytků hospodaření let minulých. Rozpočet se schvaluje na paragrafy.
Výsledek hlasování:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 3.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2018-2020
Starosta předčítá návrh na usnesení. Předává slovo místostarostovi p. Kalovi, který podává vysvětlení. Poté starosta klade
otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení a vybízí k hlasování.
Usnesení č. 2 /5-2017-II:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2018-2020.
Výsledek hlasování:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu 3.
Pověření rady obce k provedení závěrečného RO
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění
usnesení, poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 2 /5-2017-III:
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření obce Koclířov za rok 2017
k 31.12.2017.
Výsledek hlasování:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

___________________________________________________________________________________________________
K bodu č. 4
Schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p.č. 331/6 v k.ú. Koclířov dle GP č. 598368/2017
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení, zapojuje se p. Dobeš, p. Drozdek, sl. Prokešová, p. Kala a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3/5-2017-I:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p.č. 331/6 s příslušenstvím
(studnou) dle GP č. 598-368/2017 o celkové výměře 37m2 v k.ú. Koclířov, panu Zdenku Zemachovi a paní Zlatě
Zemachové, oba bytem Koclířov 127, 569 11, za cenu 10 670,- Kč bez DPH, dle znaleckého posudku č. 2 421
vypracovaným Ing. Stanislavem Boháčem, bytem Jiráskova 97, 571 01 Moravská Třebová, vypracovaným v září 2017, kde
cena pozemku je stanovena na 3 430,-Kč a cena příslušenství-studna za cenu 7 239,54 Kč.
Celková cena pozemku je 3 430,- Kč + 21 % DPH ve výši 720,- Kč. Cena studny činí 7 240,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO:11
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 (p. Drozdek)

K bodu č. 4
Schválení nákupu a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p.č. 331/5 v k.ú. Koclířov dle GP č. 598368/2017
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3/5-2017-II:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p.č. 331/ 5 dle GP č. 598368/2017 o celkové výměře 120m2 v k.ú. Koclířov, od pana Zdenka Zemacha a paní Zlaty Zemachové, oba bytem Koclířov
127, 569 11, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 2 422 vypracovaným Ing. Stanislavem Boháčem, bytem
Jiráskova 97, 57101 Moravská Třebová, vypracovaného v září 2017, v celkové výši 11. 450,- Kč.
Výsledek hlasování:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu č. 4
Schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy k nově vznikléým pozemkům p.č. 2685/2 a p.č.329/6 v k.ú. Koclířov dle
GP č. 598-368/2017
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3/5-2017-III:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p. č. 2685/2 dle GP č.
598-368/2017 o výměře 9 m2 , v k.ú. Koclířov a k nově vzniklému pozemku p.č. 329/6 dle GP č. 598-368/2017 o výměře
7 m2 v k.ú. Koclířov BcA. Martině Bednářové, bytem Koclířov 126, 569 11 za cenu 94,05 Kč/m2, stanovenou dle znaleckého
posudku č. 2424 zhotoveným Ing. Stanislavem Boháčem, bytem Jiráskova 97, 571 01 Moravská Třebová vypracovaného
v září 2017.
Cena pozemku je 1 505,- Kč + 21 % DPH ve výši 316,- Kč. Celková kupní cena činí 1 821,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
PRO:11
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 (p. Drozdek)

K bodu č. 4
Schválení prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 1566/5 a 1566/8 v k.ú. Koclířov
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 3/5-2017-IV:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 1566/5 v k.ú. Koclířov o celkové
výměře 449 m2 , za cenu 65,- Kč/m2 dle VOS č. 3/2014 tj. cena za pozemek 29 185,-Kč a pozemku p.č. 1566/8 v k.ú.
Koclířov o výměře 14 m2 za cenu 45,- Kč/m2 dle VOS č. 3/2014 tj. cena za pozemek 630,-Kč Mysliveckému spolku KoclířovHorka, Kamenná Horka čp.29, 56802, IČO:49325299.
Cena pozemků je celkem 29 815,- Kč + 21 % DPH ve výši 6 261,- Kč. Celková kupní cena činí 36 076,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

K bodu č. 4
Schválení prodej a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p.č. 2617/7 v k.ú. Koclířov dle GP č. 601488/2017
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení. Probíhá diskuse. V čase 19:18 odchází p. Drozdek, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 11
členů zastupitelstva. Sl. Smolejová navrhuje staženo navrženého usnesení, starosta vybízí k hlasování.

Usnesení č. 3/5-2017-V:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k nově vzniklému pozemku p. č. 2617/7 dle GP č.
601-488/2017 o celkové výměře 159 m2 , v k.ú. Koclířov panu Petrovi Dirbákovi majiteli nemovitosti v Koclířově čp. 41, 569
11, trvale bytem Pěčíkov 19, 57101, za cenu 45,- Kč/m2 dle VOS č. 3/2014,
Cena pozemku je 7 155,- Kč + 21 % DPH ve výši 1 503,- Kč. Celková kupní cena činí 8 658,- Kč včetně DPH.
Hlasování o stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva obce navrženého v usnesení č. 3/5-2017-V:
Výsledek hlasování:
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
___________________________________________________________________________________________________
K bodu č. 5
Schválení OZV č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 4/5-2017:
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
PRO:11
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

___________________________________________________________________________________________________
K bodu č. 6
Schválení měsíční odměn neuvolněným členům
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 5/5-2017:
Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
- místostarosta: 15 000,- Kč
- člen rady: 2 000,- Kč, a to od 1.1.2018.
Ostatním neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce, od 1.1.2018 dle novelizace nařízení vlády č. 318/2017
Sb. do konce volebního období 2014-2018, zůstávají měsíční odměny v původní výši dle usnesení zastupitelstva č. 3/082014/V.
Výsledek hlasování:
PRO:8
Návrh byl přijat.

PROTI: 2 (p. Maivaldová, p. Dobeš)

ZDRŽEL SE: 1 (p. Kala)

V čase 19:55 odchází sl. Prokešová, zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 10 členů zastupitelstva.
___________________________________________________________________________________________________
K bodu č. 7
Schválení výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Intenzifikace třídění odpadů v obci Koclířov“
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta podává vysvětlení a klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na
doplnění usnesení a poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 6/5-2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu, „Intenzifikace třídění odpadů v obci
Koclířov“ na základě protokolu z jednání a doporučení hodnotící komise ze dne 12.12.2017 a uzavření Kupní smlouvy
s vítězem výběrového řízení se spol. Nekvinda - Zemědělská technika, IČ: 25974246 se sídlem Pražská 2133/36, Svitavy
za cenu 1 415 000 Kč bez DPH, podpořenou dotací od MŽP pod ič. 115D314020344 ve výši 1 568 976,75 Kč.

Výsledek hlasování:
PRO:10
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

___________________________________________________________________________________________________
K bodu č. 8
Schválení rozpočtového opatření č. 20/2017
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta předává slovo p. místostarostovi p. Kalovi, který podává vysvětlení. Poté
starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasování.
Usnesení č. 7/5-2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2017.
Výsledek hlasování:
PRO:10
Návrh byl přijat.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce skončilo v 20:20 hod.
Zápis byl zpracován dne 19.10.2017
Zapsala:

Eva Veselá

Ověřovatelé zápisu:

Přemysl Augusta

……………………………………….

Ladislav Prchal

……………………………………….

………………………………
Jiří Tesař
starosta obce

………………………………………

…………………………….
Rudolf Kala
místostarosta obce

