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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 21. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 20. 
 3) Žádost o pronájem obecního bytu od pana J.F. Sušice, ze dne 18.6.2020 – zařazení do pořadníku žadatelů.  
 4) Žádost o pronájem obecního bytu od pana Z.F. Koclířov, ze dne 22.6.2020. 
 5) Žádost o pronájem sálu KD (nebo zasedací místnosti) Koclířov na den 29.6.2020 od 1800 hod. – bezúplatně od ZO ČZS Koclířov ze 
dne 22.6.2020. 
 6) Žádost o dočasném pronájmu bytu č. 1 v č.p. 134 v Koclířově od paní V.Č. Koclířov, ze dne 22.6.2020.  
 7) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 13/2020 na část pozemku p.č. 5680 v k.ú. Koclířov – jedná se o výměru 261 m2 dle 
předloženého návrhu panu J.P. a paní K.P. Koclířov, na základě jejich žádosti ze dne 27.5.2020. 
 8) Revokace usnesení č. 14 rady obce č. 19 ze dne 16.6.2020. 
 9) Schválení uzavření pracovní smlouvy s paní Z.K. Koclířov, dle předloženého návrhu na dobu určitou od 1.7.2020 do 31.8.2020 
(podpora ÚP Svitavy).  
10) Seznam žadatelů o obecní byty k 23.6.2020.  
11) Návrh nájemného za krátkodobý pronájem budovy č.p. 140 v Koclířově od místostarosty obce pana R.K. na 2 měsíce listopad–
prosinec 2020 + podmínky převzetí budovy.  
12) Zajištění znaleckého posudku na budovu č.p. 143 včetně přilehlých pozemků od Ing. S.B. 
13) Informace o zasedání valné hromady společnosti LIKO Svitavy a.s. IČ: 25260715 ze dne 23.6.2020 (předkládá starosta). 
14) Informace o zasedání valné hromady svazku obcí Mikroregion Svitavsko ze dne 16.6.2020 (předkládá starosta).  
15) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 1/2020 dle návrhu – manželé T. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 21. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 20.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.F. Sušice, ze dne 18.6.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žádostí o obecní byty.  
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana Z.F. Koclířov, ze dne 22.6.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žádostí o obecní byty.  
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem sálu KD Koclířov nebo zasedací místnosti (dle situace v KD Koclířov) na den 29.6.2020 pro ZO ČZS 
Koclířov dle žádosti ze dne 22.6.2020.  
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 134 v Koclířově s paní V.Č Koclířov, na dobu určitou od 1.8.2020 do 
31.12.2020. dle předloženého návrhu smlouvy na základě žádosti ze dne 22.6.2020. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 13/2020 s panem J.P. a paní K.P., oba bytem Koclířov, na část pozemku p.č. 5680 k.ú. 
Koclířov o výměře 261 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok, tj. 261,-Kč/rok od 1.7.2020 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy, na základě 
žádosti ze dne 27.5.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce revokuje usnesení č. 14 rady obce č. 19 ze dne 16.6.2020 v plném rozsahu. 
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Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní Z.K. Koclířov, na dobu určitou od 1.7.2020 do 31.8.2020 s podporou ÚP Svitavy dle 
předloženého návrhu na pozici pomocný dělník VPP. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty k 23.6.2020. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce bere na vědomí konání schůzky s vedením spolku Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553 dne 30.6.2020 v 900 o řešení výše 
nájemného za měsíce listopad a prosinec 2020 a způsobu předání budovy k 31.12.2020. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce schvaluje vypracovaní znaleckého posudku na budovu (ceny) -č.p. 143 včetně přilehlých pozemků od Ing. S.B. (st.p.č. 139/1 – 
odečíst výměru části cesty, p.p.č. 1288/1, p.p.č. 1297/1, p.p.č. 3000/1, vše k.ú. Koclířov.  
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o zasedání valné hromady společnosti LIKO Svitavy a.s., IČ: 25260715 ze dne 
23.6.2020. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty obce o zasedání valné hromady svazku obcí Mikroregionu Svitavsko ze dne 16.6.2020.  
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 1/2020 v objektu na st. p.č. 48/1 k.ú. Koclířov (hospodářská část – 
prostor půdy) o výměře 154 m2 za cenu 500,- Kč/rok od 1.7.2020 na dobu neurčitou s paní J.T. Koclířov a panem K.T. Česká Třebová , dle 
předloženého návrhu smlouvy.  
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Ladislav Bršlica 
Rada skončena: 20:50 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


