
  

               Výpis ze zápisu č. 2/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                 
dne 25.06.2020 v 18:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/2-2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. jednání ZO   
1) Úvod, zahájení 
2) Schválení programu zastupitelstva obce č. 2 (včetně schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 
3) Schválení zápisu zastupitelstva obce ze dne 26.2.2020 (zápis č. 1/2020) 
4) Zpráva o činnosti rady obce v roce 2020 
5) Schválení roční závěrky obce Koclířov za rok 2019 a schválení závěrečného účtu obce Koclířov za rok 2019 včetně zprávy o 

přezkumu hospodaření obce z Pardubického kraje ze dne 13.2.2020 
6) Dispozice s majetkem obce: 

a) revokace usnesení č. 4/1-2020 – ZO č. 1/2020 v plném rozsahu 

b) schválení prodeje pozemků p.č. st. 752, o výměře 1 m2, nově vzniklého pozemku p.č. 575/1 o výměře 294 m2 dle GP 692-

302/2020 a nově vzniklého pozemku p.č. 574/2 o výměře 138 m2 dle GP 671-720/2019 vše v k.ú. Koclířov 

c) schválení prodeje pozemku p.č. 1900/1 k.ú. Koclířov o výměře 441 m2 

d) schválení prodeje pozemku dle GP č. 684-107/2020 - pozemek p.č. 2617/9 k.ú. Koclířov o výměře 300 m2 

e) schválení prodeje pozemku p.č. 4978 k.ú. Koclířov o výměře 12 m2 

f) schválení prodeje pozemku p.č. 5128 k.ú. Koclířov o výměře 655 m2  

7) Schválení změny stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, závěrečný účet a kontrola hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2019 

8) Plnění rozpočtu r. 2020 – dopad opatření na obec (pokles příjmů z RUD) + RO č. 9/2020 
9) Schválení aktualizace plánu rozvoje obce Koclířov 2015-2020 
10) Diskuse 
11) Závěr 

 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: p. Kulhanová, p. Kalová, p. Prchal 
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu: p. Kulhan, p. Křivánek 

Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č.  2/2-2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 1 ze dne 26.2.2020. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 3/2-2020:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce č. 1 – 21 v roce 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/2-2020: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Koclířov včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019, sestavenou ke 
dni  31.12.2019. Protokol je přílohou dnešního zasedání ZO. 

Usnesení č. 4/2-2020: 
II. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad. Protokol je přílohou dnešního 
zasedání ZO. 

Usnesení č. 4/2-2020: 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2019 bez výhrad. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 5/2-2020: 
I.  Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 4/1-2020 a),  – ZO č. 1/2020 ze dne 26.2.2020 v plném rozsahu. 

Usnesení č. 5/2-2020: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 574/2 nově vzniklého dle GP č. 671-720/2019, 

k pozemku p.č. 575/1 nově vzniklého dle GP č. 692-302/2020 a k pozemku st.p.č. 752 vše v k.ú. Koclířov, s p. , bytem 
,  a p. , bytem ,  za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014.  

Pozemek p.č. 574/2 za 55,- Kč/m2, cena celkem činí 7 590,- Kč,  
pozemek p.č. 575/1 za 45,- Kč/m2, tj. 13 230,- Kč  + DPH 21 %, tj. 2 778,- Kč, cena celkem činí 16 008,-Kč a  
pozemek p.č. st. 752 za 30,- Kč/m2 , tj. 30,- Kč + DPH 21 %, tj. 6,- Kč, cena celkem 36,- Kč.   
Celková cena za prodávané pozemky činí 23 634,- Kč.  
Ke kupní ceně bude připočtena poměrná část nákladů na vyhotovení GP za rozdělení pozemků ve výši 5 223,- Kč.  
 



Usnesení č. 5/2-2020: 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 1900/1 v k.ú. Koclířov, s p.  a pí. 

, oba bytem ,  za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj. 65,- Kč/m2, tj. 28 665,- Kč + 21% DPH ve 
výši 6 020,- Kč. Celková cena činí 34 685,- Kč.  

Usnesení č. 5/2-2020: 
IV. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 2617/9 nově vzniklého dle GP č. 684-107/2020 v k.ú. 
Koclířov, s pí. , bytem , , za celkovou cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj. 45,- Kč/m2 ,ve výši 
13 500,- Kč.  

Usnesení č. 5/2-2020: 
V. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 4978 v k.ú. Koclířov, s p.  a pí.  

, oba bytem , , za celkovou cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj. 55,- Kč/m2, ve výši 660,- Kč.  

Usnesení č. 5/2-2020: 
VI. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 5128 v k.ú. Koclířov, s pí. , 
bytem , , za celkovou cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014 tj.65,- Kč/m2, ve výši 42 575,- Kč. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/2-2020: 
I. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy dle předloženého návrhu a 
pověřuje svého zástupce v dobrovolném svazku obcí, aby pro tuto změnu na členské schůzi hlasoval. 

Usnesení č. 6/2-2020: 
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy za rok 2019. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 7/2-2020: 
I. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu roku 2020 a podklady k ní jsou součástí zápisu. 
 
Usnesení č. 7/2-2020: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/1-2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci plánu rozvoje obce Koclířov 2015-2020. 

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


