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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 27. 
 2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 26. 
 3) Zahájení výběrového řízení na zakázku pod názvem: „Obnova místních komunikací v Koclířově – III. etapa, schválení výzvy dle 
předloženého návrhu. 
 4) Žádost o krátkodobý pronájem objektu – č.p. 140 v Koclířově a pozemku p.č. 1284 v k.ú. Koclířov od Náš domov Koclířov, z.s., IČ: 
68208553 ze dne 4.8.2020. 
 5) Schválení darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem, IČ: 60891068 na částku 20 000,-Kč ve prospěch obce Koclířov.   
 6) Žádost o pronájem sálu KD Koclířov na den 22.8.2020 od paní L.P. ze dne 3.8.2020. 
 7) Žádost o pronájem obecního bytu od paní V.E., Svitavy, ze dne 3.8.2020. 
 8) Žádost o pronájem obecního bytu od paní L.K., Hrušovany, ze dne 3.8.2020. 
 9) Schválení objednávek kontejnerových stání s podporou dotace od Pardubického kraje ev.č. sml. OŽPZ:/20/22351 (zemní práce, 
dodávka a montáž přístřešků stání). 
10) Řešení nájemních smluv v č.p. 100 v Koclířově, konec doby určité tj. 15.10.2020- E.R. a L.R. byt č. 1; paní M.K. byt č. 3, paní B.L. 
byt č. 2 – konec nájmu 15.11.2020.(Termín: neprodleně, zodpovídá : místostarosta) 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 27. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 26.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce Koclířov schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Obnova 
místních komunikací v Koclířově-III. etapa“ a v rámci této zakázky:  
a) Schvaluje výzvu k podání nabídky dle předloženého návrhu; 
b) Schvaluje zadávací dokumentaci- obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) dle předloženého návrhu; 
c) Jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle předloženého návrhu. Zodpovídá starosta. 
 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o krátkodobý pronájem objektu – č.p. 140 v Koclířově a pozemku p.č. 1284 v k.ú. Koclířov od Náš domov 
Koclířov, z.s. IČ: 68208553 ze dne 4.8.2020. 
 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem IČ: 60891068 na částku 20 000,- Kč ve prospěch obce Koclířov. 
 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov na den 22.8.2020 pro paní L.P., Koclířov, dle žádosti ze dne 3.8.2020 dle VOS č. 9/2015. 
 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní V.E. Svitavy ze dne 3.8.2020. 
 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní L.K. Hrušovany ze dne 3.8.2020. 
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Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na výrobu a montáž dřevěných kontejnerových stání s podporou dotace od Pardubického kraje 
ev.č. sml. OŽPZ/20/22351 pro firmu Truhlářství Augusta, IČ: 13554107, Koclířov (dodávka a montáž přístřešku stání), L. B., IČ: 45566712, 
Koclířov (zemní práce a usazení panelů) 
 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce projednala postup řešení nájemních smluv u č.p. 100 s nájemníky, kterým končí doba určitá do konce roku 2020. Rada pověřuje 
místostarostu oslovením nájemců. 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 21:00 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


