
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 25/2020 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 21.07.2020 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

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. 25. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 24. 
 3) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 243 v Koclířově s panem A.V., Koclířov na dobu určitou a to od 1.8.2020 do 
31.7.2021 dle předloženého návrhu. 
 4) Žádost o směnu bytu (nájmu) od paní M.P., Koclířov ze dne 20.7.2020 – zdravotní problém manžela. 
 5) Žádost o pronájem obecního bytu od paní Ž.K., Koclířov, žádost podaná dne 20.7.2020. 
 6) Změna dopravního značení MK č. 1C, 3C, 4C omezení nákladních automobilů nad 6t. 
 7) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 692/3 k.ú. Koclířov od spol. K Nirváně s.r.o. IČ: 25257544 ze dne 20.7.2020 
 8) Schválení přípravy kupní smlouvy (i budoucích) od advokáta Judr. M.B. pro záměr prodeje 5-ti stavebních míst (p.č. 5349/1 
společně s p.č. 5349/3, 5349/4, 5349/5, 5349/6, 5349/7) všechny v k.ú. Koclířov. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program – pořad jednání rady obce č. 25. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 24.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 243 Koclířov s panem A.V., Koclířov na dobu určitou a to od 1.8.2020 do 
31.7.2021 dle předloženého návrhu. Na pronajatý byt nebyl jiný vhodný uchazeč. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o směnu bytu (nájmu) od paní M.P., Koclířov, ze dne 20.7.2020 z důvodu zdravotních problémů manžela. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní Ž.K., Koclířov, ze dne 20.7.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí změnu dopravního značení MK č. 1C, 3C, 4C – omezení nákladních automobilů nad 6t. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 692/3 v k.ú. Koclířov od spol. K Nirváně s.r.o. IČ: 25257544 ze dne 20.7.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje pověření advokáta Judr. M.B. přípravou kupních smluv (i budoucích) pro záměr prodeje 5-ti stavebních míst (p.č. 5349/3, 
p.č. 5349/4, p.č 5349/5, p.č. 5346/6, p.č.5349/7) všechny v k.ú. Koclířov. Zajistí starosta. 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 20:40 hod.       
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


