
  

Zápis č. 6/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného  

dne 14.12.2018 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 zveřejněno a je přítomna nadpoloviční většina Zastupitelstva obce v počtu 13 - 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: René Kulhan, Veronika Pandulová 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 2  

Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva obce  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
P. Votřel upozorňuje na bod 3) schválení zápisů z rad obce, chybně uvedena čísla rad ke schválení.  Jelikož se k tomuto návrhu nikdo 
nevyjádřil, starosta obce nechává hlasovat.  
 

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  Koclířov  (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. Ladislav Prchal, p. Miroslav Křivánek – 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 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 13                     PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                         
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 3.  
Schválení zápisů ze zastupitelstva obce č. 3 a 4 z roku 2018  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Probíhá diskuse. Ing. Kulhanová navrhuje, aby zápisy ze ZO nebyly schvalovány společně, ale zápis 
č. 3 a 4 v bodě např. pod bodem a) a zápis č. 5 např. v bodě b)., z důvodů nového složení zastupitelstva, které nebylo přítomno u 
zasedání zastupitelstva č. 3 a 4. Dále navrhuje, aby zápisy ze zastupitelstva byly v diskusích více rozsáhlé. Starosta předčítá návrh na 
usnesení, poté vybízí k hlasování.  
 

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

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 1 (p. Kulhanová)                       
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení zápisu ze zastupitelstva obce č. 5 z roku 2018    
Starosta předčítá návrh na usnesení. Ing. Kulhanová upozorňuje na nedostatky v zápise č. 5. V čase 18:33 přichází p. Pandulová. Sl. 
Prokešová navrhuje, aby se tyto nedostatky nejdříve opravily a zápis se schválil na dalším zasedání. Jelikož zápis byl ověřen a podepsán 

ověřovateli zápisu, nechává starosta hlasovat pro toto usnesení. 
 



Usnesení č. 2/6-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 5 z roku 2018. 
 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 1 (p. Kulhanová, p. Prokešová)                         ZDRŽEL SE: 1 (p. Votřel)                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4  
Schválení zápisů z rad obce č. 29 – 43 z roku 2018 
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává zprávu o konání rad obce a předává slovo místostarostovi. Probíhá diskuse. Ing. Kulhanová, 

informuje o důležitosti předkládání zprávy o činnosti rady obce, o stavu dlužníků, o investičních akcích obce, zastupitelstvu obce. Dále 
požaduje vysvětlení vybraných usnesení z rad a předchozích zastupitelstev obce - Smlouva o smlouvě budoucí-služebnost na dešťovou 
kanalizaci s Fatimou, dohoda o způsobu užívání na Kovaříkovo, obecní pozemky, které jsou bezesmluvně užívány, o stejném přístupu ke 
všem občanům v případě pronájmu pozemků, o určení vlastnictví mostků přes řeku Třebovku a jejich opravě. Vysvětlení podává starosta 
J. Tesař a místostarosta R. Kala. Jelikož mostky přes řeku Třebovku, sloužící jako přístup k nemovitosti k danému číslu popisnému, a 

které obec nemá v majetku, nemůže spravovat dokud nebude určeno jejich vlastnictví,. Doplňuje p. Mrštný. Dále se Ing. Kulhanová ptá na 
zhotovení světelné technické studie veřejného osvětlení, vysvětlení podává p. Kala, na narovnání pozemků, výměnu kotle v truhlárně, 
ukončení nájemní smlouvy s p. , výroční zpráva ZŠ a MŠ, sl. Prokešová se ptá, proč je tato výroční zpráva schválena 
s výhradou a na usnesení z rady č. 38 a č. 39. Ing. Kulhanová se ptá na radu č. 35, usn. č. 10 – pronájem pozemku od SPU. V čase 19:29 

odchází p. Křivánek. Zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 13 - ti členů.  
Poté starosta předčítá návrh na usnesení a vybízí k hlasování.  
 
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.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 1 (p. Kulhanová)                      
Návrh byl přijat. 
  
V čase 19:30 přichází p. Křivánek, zastupitelstvo je v počtu 14 – členů. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení. Probíhá diskuse, Ing. Kulhanová se ptá na upřesnění požadovaných pozemků, určených pro bytovou výstavbu, poté starosta 

vybízí k hlasování.  
 
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. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 5 
Odstoupení od smlouvy 

Starosta předčítá návrh na usnesení. O tomto bodu nehlasuje, bere se pouze na vědomí. 
 
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. 

 
Přestávka: 19:37 – 19:50 hodin 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 
Schválení rozpočtu obce Koclířov na rok 2019 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Poté předává slovo místostarostovi, který podává vysvětlení, starosta doplňuje, informuje zastupitele 
o plánované inv. akci oprava vodovodu na horním konci, o připravovaném zdražení vody, o přípravě cyklostezky na Svitavy. Ing. 

Kulhanová upozorňuje na změnu názvu položky v rozpočtu. Starosta informuje o mimořádné splátce úvěru z roku 2018 na výstavbu 
chodníků a autobusových zastávek a tím by byl uhrazen. Ing. Kulhanová se ptá na ČOV bytových domů. Sl. Prokešová se ptá, zda je 

nutné dělat ČOV, když není vyřešena kanalizace a na nákup traktoru. Ing. Kulhanová se ptá na opravu střechy čp. 89. Místostarosta 
vysvětluje problematiku střednědobého výhledu, který se bude schvalovat v následujícím usnesení. Poté starosta klade otázku, zda nemá 
někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté starosta vybízí k hlasování.  



 
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. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 6 
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2019-2021 

Starosta předčítá návrh na usnesení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté 

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

Výsledek hlasování:  
PRO:14                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7 
Schválení OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, doplňuje místostarosta. Probíhá diskuse: Sl. Prokešová, p. Cichá, Ing. Kulhanová 
k tomuto bodu hlasuje proti, protože rozhodnutí o osvobození komunálního odpadu není výchovné. Poplatek za komunální odpad má lidi 
učit, abychom více třídili a vytvářeli odpadu co nejméně. Poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení a vybízí k hlasování.  
 
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. 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                             PROTI: 1 (p. Kulhanová)                       ZDRŽEL SE: 1 (p. Votřel)                       
Návrh byl přijat. 
 
V čase 20:56 odchází p. Augusta. Zastupitelstvo je usnášení se schopné v počtu 13 - ti členů.  
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 8 
Schválení rozpočtového opatření č. 14/2018 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, předává slovo místostarostovi. V čase 20:58 přichází p. Augusta, zastupitelstvo 
je v počtu 14 – členů. Poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení a poté starosta vybízí k 
hlasování.  
 
Usnesení č. 7/6-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.14/2018 a podstupuje radě obce provést poslední rozpočtové opatření v roce 2018. 

Výsledek hlasování:  
PRO:14                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 9 
Schválení dohody o provedení práce 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, p. Votřel se ptá na znění smlouvy, Ing. Kulhanová se ptá na stanovení výše 
odměny, jaká je hodinová sazba, p. Bajerová doplňuje ze svých zkušeností topení ve škole. Poté starosta klade otázku, zda nemá někdo 
ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, upozorňuje na střet zájmů p. Křivánka a poté vybízí k hlasování.  
 
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. Miroslavem 

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

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 2 (p. Kulhanová, sl. Prokešová)                        ZDRŽEL SE: 1 (p. Votřel)                        
Návrh byl přijat. 
 
 



K bodu č. 9 
Schválení dohody o provedení práce 

Starosta předčítá návrh na usnesení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, upozorňuje 
na střet zájmů p. Prchala a poté vybízí k hlasování.  
 
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. Ladislavem Prchalem 

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

Výsledek hlasování:  
PRO:11                             PROTI: 2 (p. Kulhanová, sl. Prokešová)                        ZDRŽEL SE: 1 (p. Votřel)                        
Návrh byl přijat. 
 
Přestávka: 21:16 – 21:25 hodin. V čase 21:17 odchází p. Pandulová a p. Prchal, je přítomno 12 zastupitelů 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 10 
Diskuse: 
sl. Prokešová vznáší dotaz, z jakého důvodu se opravovala komunikace u čp.  –  
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.  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 
 
 
Zastupitelstvo obce skončilo v 22:04 hod. 
Zápis byl zpracován dne 19.12.2018 
 
 
Zapsala:                             Eva Veselá                     ..……………………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:                            Mgr. Anna Oubrechtová .………………………………………. 
 
                            Josef Votřel                    ……………………………………….  
                     
 
                  
           
                            ………………………………                                              ……………………………. 
            Jiří Tesař                               Rudolf  Kala 
        starosta obce                                                                místostarosta obce 


