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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Bršlica (od 1800) 
Omluven/a:  
Začátek: 17:30  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 22. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 21. 
 3) Schválení odměny řediteli ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy za školní rok 2019/2020.  
 4) Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. sml. OPŽP/20/22351 od Pardubického kraje na investiční dotaci – kontejnerové stání ve výši 
100 000,- Kč (zapracovat do rozpočtu a zjistit realizaci – starosta) 
 5) Náš domov Koclířov,z.s. IČ: 68208553 – informace o obsazenosti bytu v č.p. 89 Koclířov, ze dne 25.6.2020. 
 6) Schválení uzavření smlouvy (nájemní smlouva č. 14/2020) s panem O.P. Opatovec na pozemky p.č. 5283 a p.č. 5284 obě v k.ú. 
Koclířov dle předloženého návrhu.  
 7) Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v č.p. 122 v Koclířově po zemřelém panu B.B. v zastoupení synem panem Z.B. Týnec, 
dohodou k 30.6.2020 (byt byl předán 27.6.2020). 
 8) Žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 122 v Koclířově (výměna+ ukončení stávajícího nájmu v bytě v č.p. 243 v Koclířově 
k 15.7.2020 dohodou) od paní B.O. Koclířov, žádost ze dne 24.6.2020. 
 9) Dopis ministryně pro místní rozvoj paní K.D. ze dne 10.6.2020 o vyplnění dotazníku ohledně investičních záměrů naší obce.   
10) Revokace usnesení č. 13 rady obce ze dne 9.3.2020 v plném rozsahu.  
11) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 13/2020 s jezdeckým klubem Milana Beneše z.s. IČ: 22750363 zastoupeného 
paní R.S. z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč.  
12) Návrh GP pro dělení pozemku p.č. 2615/16 v č.p. 177 v Koclířově (manželé S.) 
13) Dotace od Pardubického kraje – POV 2020 dotační titul 1-5 na akci: „Rekonstrukce místní komunikace 31c“ – realizace? (ano či 
ne). 
14) Schválení uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 14.5.2020 s panem P.S. Koclířov na dobu určitou do 31.7.2020 dle 
předloženého návrhu.  
15) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu s paní B.O. Koclířov na byt č. 10 v č.p. 122 v Koclířově od 15.7.2020 na dobu neurčitou 
dle předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 22. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 21.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje vyplacení odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy za školní rok 2019-2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace ev. č. sml. OPŽP/20/22351 od Pardubického kraje na investiční dotaci-kontejnerové 
stání ve výši 100 000,- Kč a pověřuje starostu provedením realizace. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí informaci o obsazenosti bytu v č.p. 89 Koclířov od Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68203553 ze dne 25.6.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 14/2020 s panem O.P. Opatovec, na pozemky p.p.č. 5283 a p.p.č. 5284, vše v k.ú. Koclířov, 
celkem 1472 m2 za cenu 1472,-Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy na dobu neurčitou od 1.8.2020. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 10 v č.p. 122 Koclířov, po zemřelém panu B.B. v zastoupení synem panem 
Z.B. Týnec k 30.6.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 122 v Koclířově a schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 
243 dohodou k 15.7.2020 s paní B.O. bytem Koclířov. 
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Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí dopis ministryně pro místní rozvoj paní K.D. ze dne 10.6.2020 o vyplnění dotazníku ohledně investičních záměrů 
naší obce.  
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce revokuje usnesení č. 13 rady obce č. 9 ze dne 9.3.2020 v plném rozsahu. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 13/2020 s jezdeckým klubem Milana Beneše, z.s. IČ: 22750363 zastoupený paní 
R.S. z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce bere na vědomí návrh GP pro dělení pozemku p.č. 2615/16 v č.p. 177 Koclířov a pověřuje starostu k doplnění návrhu. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce schvaluje odstoupení od dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje POV 2020 – dotační titul 1-5 na akci „Rekonstrukce 
místní komunikace 31c“ na základě zveřejnění výsledku jednání krajského zastupitelstva (schváleno 80 000,-Kč z požadovaných 600 000,-Kč) 
a nedostatku vlastních finančních prostředků na realizaci akce. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 15.5.2020 s panem P.S. bytem Koclířov, kde se upravuje pracovní 
poměr na dobu určitou do 31.7.2020, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněno. 
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10 v č.p. 122 v Koclířově s paní B.O., bytem Koclířov na dobu neurčitou s účinností od 
15.7.2020 za cenu 55,- Kč/m2 plochy bytu a 27,50 Kč/m2 sklepní kóje za měsíc.   
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 20:45 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


