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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová,  
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 17:45  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 24. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 23. 
 3) Registrace akce „Obnova místních komunikací v Koclířově – III. etapa“ MMR ČR – dotace 600 000 Kč. 
 4) Schválení nabídky a uzavření objednávky na autorský a technický dozor stavby: „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci 
Koclířov – 2“ od Ing. J.B., Svitavy, IČ: 02420414 – cena 30 000 Kč (není plátce DPH). 
 5) Žádost o zapůjčení prostorů Areálu zdraví za účelem konání nohejbalového turnaje a dne s hasiči dne 29.8.2020 dle žádosti ze dne 
13.7.2020 od SDH Koclířov. 
 6) Žádost o pronájem zasedací místnosti KD Koclířov v č.p. 134 bezúplatně za účelem konání konference územního sdružení ČZS 
Svitavy na základě žádosti od ČZS Koclířov ze dne 14.7.2020. 
 7) Žádost o pronájem obecního bytu od paní H.D. Koclířov ze dne 13.7.2020. 
 8) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce FIN 2-12 M k 30.6.2020. 
 9) Žádost o pronájem obecního bytu od pana P.Č. Koclířov ze dne 8.7.2020. 
10) Žádost o poskytnutí finančního daru od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., IČ: 47922281, žádost ze dne 
7.7.2020. 
11) Změna hodin pro veřejnost České pošty, s.p. v Koclířově dle návrhu. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 24. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 23.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí registraci akce „Obnova místních komunikací v Koclířově – III. etapa“ od MMR ČR, číslo 117D821OD3831. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky, popřípadě smlouvy o dílo na autorský a technický dozor investora na stavbě: „Řešení bezpečnosti 
chodců u komunikací v obci Koclířov -2“ s Ing. J.B. Svitavy, IČ: 02420414 za cenu 30 000,- Kč (není plátce DPH) dle nabídky ze dne 14.7.2020. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje bezplatné zapůjčení prostorů Areálu zdraví za účelem konání nohejbalového turnaje a dne s hasiči na den 29.8.2020 pro 
SDH Koclířov dle žádosti ze dne 13.7.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem zasedací místnosti KD Koclířov v č.p. 134 za účelem konání konference územního sdružení ČZS 
Svitavy na základě žádosti od ZO ČZS Koclířov ze dne 14.7.2020 na den 12.9.2020. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní H.D. Koclířov ze dne 13.7.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce FIN 2-12 M k 30.6.2020 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana P.Č., Koclířov ze dne 8.7.2020. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., IČ: 47922281 dle žádosti 
ze dne 7.7.2020. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje změnu hodin pro veřejnost České pošty s.p. v Koclířově dle předloženého návrhu ze dne 9.7.2020. 
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Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 20:35 hod.       
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


