
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 26/2020 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 28.07.2020 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 26. 
 2) Ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 25. 
 3) Žádost o pronájem sálu KD v č.p. 134 v Koclířově na den 17.10.2020 od 800 - 2400 hodin od paní B.R., Koclířov. Žádost ze dne 
24.7.2020. 
 4) Žádost o pronájem obecního bytu od pana O.V., Koclířov. Žádost ze dne 27.7.2020.  
 5) Schválení objednávky na náhradní díly pro traktor LS U60 dle nabídky firmy Staufčik, s.r.o., IČ: 26277859 ze dne 24.7.2020. 
 6) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 15/2020 s paní L.K., Koclířov, na část pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov – část-výměra 
181m2 dle předloženého návrhu a žádosti žadatelky ze dne 27.7.2020. 
 7) Čerpání dovolené starosty obce za rok 2019 a to od: 10.8.-23.8.2020. 
 8) Žádost o koupi truhlářského stolu – hoblice z majetku obce od pana R.K., Koclířov, žádost ze dne 27.7.2020. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 26. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 25.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD v č.p. 134 Koclířov na den 17.10.2020 od 800-2400 hodin pro paní B.R., Koclířov, dle VOS č. 9/2015 na 
základě žádosti ze dne 24.7.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana O.V., Koclířov, ze dne 27.7.2020. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na náhradní díly pro traktor LS U60 s firmou Staufčik, s.r.o., IČ: 26277859 dle nabídky ze dne 
24.7.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 15/2020 na část pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov o výměře (část) 181 m2 s paní L.K., 
Koclířov, za cenu 181,-Kč/rok na dobu neurčitou dle předloženého návrhu smlouvy. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí čerpání dovolené starosty obce za rok 2019 a to od: 10.8. – 23.8.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje prodej truhlářského stolu -hoblice z majetku obce panu R.K., Koclířov, za cenu 2 500,- Kč na základě žádosti ze dne 
27.7.2020. Hoblice je dlouhodobě nevyužitá. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 19:30 hod.       
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


