
  

               Výpis ze zápisu č. 6/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                 
dne 14.12.2018 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/6-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 6. jednání ZO: 
 

1) Schválení programu ZO č. 6 

2) Schválení zápisů ZO č. 3, 4 a 5 (ustavujícího) 
3) Zpráva o činnosti rady obce a schválení zápisů RO č. 29-43 

4)Dispozice s majetkem obce: 

-  SPU ČR – převod pozemku původní p.č. 4273/2 v KÚ Koclířov nyní nově vzniklé p.č. 5349 v návaznosti na zapsané KoPÚ. 
- odstoupení od 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 

manžely , bytem   (usn.  ZO č. 2/4-2018-I.) 

5) Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled (2019-2021) 

6) OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

7) Rozpočtové opatření č. 14/2018 – schválení, podstoupení zast. obce Radě obce provést poslední rozpočtové opatření v roce 2018 

8) Schválení DPP na obsluhu kotelen v čp. 122,  89, 243, 100, 134 od 1.1.2019 (p. , p.  – oba zastupitelé 
obce) 

9) Diskuze 

10) Závěr 
 

Zastupitelstvo  obce volí složení návrhové komise ve složení: Ing. Romana Kulhanová, Marcela Kalová, Bc. Lucie Prokešová 

Zastupitelstvo obce volí  za ověřovatele zápisu:  Votřel Josef, Mgr. Anna Oubrechtová  
Zápis vypracuje:  p. Eva Veselá 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č.  2/6-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápisy zastupitelstva obce č. 3 a 4 z roku 2018. 

 

Usnesení č. 2/6-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 5 z roku 2018. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/6-2018: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a schvaluje zápisy rady obce č. 29-43 z roku 2018.  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/6-2018-I: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí v souvislosti s žádostí podanou dne 14.7.2015 na Česká republika – Státní pozemkový úřad, že 
v návaznosti na zapsané KoPÚ Koclířov došlo k zániku původního pozemku p.č. 4273/2 a vzniku nového pozemku p.č.5349 a schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu č.: 1013991819 mezí obcí Koclířov a Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 4/6-2018-II: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení od uzavření kupní smlouvy   na nemovitost čp. 96 v k.ú. Koclířov včetně  p.č.st. 174/1 
a p.č.st. 174/2  a p.č. 1614/1 a p.č. 2806  manžely , bytem   dle usn.č. 2/4-2018-I  ZO č. 4 ze dne 
27.9.2018. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 5/6-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Koclířov na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 15 119 400,- Kč s celkovými 

výdaji ve výši 17 768 500,- Kč a s financováním ve výši 2 649 100,- Kč. Schodek ve výši 3 269 100,- Kč bude pokryt z přebytků 
hospodaření let minulých. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. 

Usnesení č. 5/6-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Koclířov na roky 2019-2021. 

 



___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/6-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje znění OZV č.  1/2018  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2019. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 7/6-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.14/2018 a podstupuje radě obce provést poslední rozpočtové opatření v roce 2018. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 8/6-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 122, 89 a 243 s p.  

 (zastupitelem obce) s účinností od 1.1.2019 maximálně do 15.5.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 8/6-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 134 a 100 s p.  

(zastupitelem obce) s účinností od 1.1.2019 maximálně do 15.5.2019 dle předloženého návrhu. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Diskuse: 
sl. Prokešová vznáší dotaz, z jakého důvodu se opravovala komunikace u čp.  – p.  
p. Bajerová se ptá, kdy se budou opravovat mostky, které jsou součástí místní komunikace (např. u čp. 147) 
sl. Prokešová vznáší dotaz na nepovolenou stavbu u čp. 54 a propustky na Spáleništi 
p. Mrštná se ptá, jestli bude obec odkupovat místní komunikace ve vlastnictví p. Bezděka k čp. 240 
p. Mrštný se ptá, jestli se plánuje veřejné osvětlení u čp. 240  
p. Kulhanová – Povodí Labe má v rámci revize katastru výzvu nesouladu k narovnání pozemků v jejich vlastnictví  
p. Mrštný – ČOV – odstoupení od 39. výzvy výstavby kanalizace 
p. Kulhanová – termíny ZO – další zastupitelstvo bude 22.2.2019 

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


