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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Kala,  
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 17:30  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 20. 
 2) Zpráva starosty (ústní) o plnění rady obce č. 19. 
 3) ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 – vyhlášení ředitelského volna – 29.6. a 30.6 2020 – schválení zřizovatelem. 
 4) Informace o proplacení dotace od MMR ČR – 117D821042639 na akci „Dětská hřiště obce Koclířov“ částka ve výši 513 422,- Kč. 
 5) Žádost o osvobození od poplatků za komunální odpad v roce 2020 za 3. dítě v rodině (E.M.) od pana R.M. Koclířov, žádost ze dne 
11.6.2020. 
 6) MSČR (Ministerstvo spravedlnosti) podání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 30.6.2020.   
 7) Schválení rozpočtového opatření č. 8/2020 dle předloženého návrhu.   
 8) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na objekt č.p. 140 v Koclířově od 1.11.2020 – 31.12.2020 dle žádosti ze dne 11.6.2020 od Náš 
domov Koclířov,z.s., IČ: 68208553.  
 9) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu k bytu v č.p. 134 od pana R.B. Koclířov, žádost ze dne 15.6.2020 (k 1.8.2020).  
10) Podání žádosti NADACI ČEZ na výstavbu nových stromů podél pozemků p.č. 5652, 5655 k.ú. Koclířov – směr Lačnov. 
11) Schválení výzvy a zahájení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Řešení bezpečnosti 
chodců u komunikací v obci Koclířov – 2. etapa“ včetně zadávací dokumentace, seznamu dodavatelů a komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek dle předložených návrhů.  
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 20. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 19.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje vyhlášení ředitelského volna na den 29.6. a 30.6.2020 pro ZŠ Koclířov z provozních a organizačních důvodů.  
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí informaci o proplacení dotace od MMR ČR – 117D821042639 na akci „Dětská hřiště obce Koclířov“ na částku ve 
výši 513 422,- Kč. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje osvobození od poplatku za komunální odpad pro rok 2020 za 3. dítě v rodině pro pana R.M. Koclířov, na základě žádosti 
ze dne 11.6.2020 dle OZV č. 3/2019.  
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí povinnost podání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu – do 
30.6.2020. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o uzavření nájemní smlouvy na objekt č.p. 140 v Koclířově od 1.11.2020 – 31.12.2020 ze dne 11.6.2020 od 
Náš domov Koclířov,z.s. IČ:68208553. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 134 Koclířov včetně dodatků s panem R.B. dohodou ke dni 1.8.2020 na 
základě žádosti ze dne 15.6.2020. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí podání žádosti NADACI ČEZ na výstavbu nových stromů podél pozemků p.č. 5652, p.č. 5655 vše v k.ú. Koclířov 
směr Lačnov.   
 



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 20/2020 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 16.06.2020 na OÚ Koclířov 

 

2 

 

Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Řešení bezpečnosti 
chodců u komunikací v obci Koclířov – 2. etapa“ a v rámci této zakázky: 
a) Schvaluje výzvu k podání nabídky dle předloženého návrhu. 
b) Schvaluje zadávací dokumentaci-obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) dle předloženého návrhu.  
c) Schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle předloženého návrhu. 
d) Jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu. Zodpovídá starosta obce.  
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
Rada skončena: 20:10 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


