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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. 28. 
 2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 27. 
 3) Výsledek výběrového řízení na stavební práce pod názvem „Obnova místních komunikací v Koclířově-III. etapa“+ schválení 
výsledku VŘ a uzavření SOD se spol. SKANSKA a.s. Křižíkova 682/34a , 186 00 Praha 8, IČ: 26271303. 
 4) Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2018 k bytu č. 7 v č.p. 243 v Koclířově na základě žádosti paní H.B. 
 5) Žádost o pronájem obecního bytu od paní G.S., Krasíkov ze dne 5.8.2020. 
 6) Schválení uzavření objednávky prací na realizační management akce: „Obnova místních komunikací v Koclířově- III. etapa“ 
s panem Ing. B.V. dle cenové nabídky. 
 7) Žádost o pronájem sálu KD v Koclířově dne 7.11.2020 od 1500-2300 paní L.V. Koclířov. Žádost ze dne 10.8.2020. 
 8) Pověření starosty obce radou obce k rozhodování o nájmů sálu KD a zasedací místnosti KD v č.p. 134 v Koclířově. 
 9) Žádost o pronájem obecního bytu od slečny A.P. Bílina. Žádost ze dne 11.8.2020. 
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 100 v Koclířově s paní M.K. dle předloženého návrhu. 
11) Žádost o ukončení nájmu k bytu č. 1 v č.p. 122 v Koclířově po zemřelém panu J.P. dohodou k 30.9.2020 dle žádosti podané 
vnučkou slečnou L.P. ze dne 14.8.2020. (Schválení dohody o ukončení nájmu). 
12) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 100 v Koclířově s paní B.L. dle předloženého návrhu.  
13) Žádost o výměnu bytu od paní M.H., Koclířov č.p. 122 za byt č. 1 v č.p. 122. Žádost ze dne 21.8.2020. 
14) Schválení objednávky stavebních prací dle předloženého rozpočtu spol. AKVAMONT Svitavy s.r.o., IČ: 15035221. 
15) Schválení rozpočtového opatření č. 10/2020.  
16) Schválení uzavření pracovní smlouvy na pomocné práce v údržbě se slečnou A.P. na dobu určitou od 27.8.-30.9.2020 dle 
předloženého návrhu. 
17) Žádost od „Náš domov Koclířov“, z.s IČ: 68208553 na zapůjčení „Areálu zdraví“ na akci Koclířovský kotlík na den 19.9.2020 dle 
žádosti 7.8.2020. 
18) Stanovisko manželů R. č.p. 100 na dopis č.j. 1022/2020/Ko ve věci odkoupení bytu č. 1 v č.p. 100. Dopis ze dne 20.8.2020. 
19) Schválení objednávky stavebních prací pro kontejnerové stání u aut. zastávky u školy p.č. 1458/1 a 1458/2 dle nabídky spol. 
AKVAMONT Svitavy s.r.o., IČ: 15035221. 
20) Schválení poskytnutí příspěvku na žáka ZŠ Koclířov z rozpočtu obce pro školní rok 2020/2021 dle seznamu žáků. Žák 1. třídy 
3000,- Kč ostatní žáci 2 až 5 třídy – 1000,- Kč všechny s podmínkou trvalého pobytu v Koclířově.  
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 28. 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 27.  
Usnesení 3/2020  
Rada obce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem 
„Obnova místních komunikací v Koclířově-III. etapa“ 
a) Bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. 
b) Rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod obchodním názvem SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- 
Karlín, IČ: 26271303. 
c) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín, IČ: 26271303 dle 
předloženého návrhu. Zodpovídá starosta obce. 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1.8.2018 s paní H.B. k bytu č. 7 v č.p. 243 v Koclířově dle předloženého 
návrhu. V seznamu žadatelů není jiný vhodný žadatel. 
Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní O.S. Krasíkov, ze dne 5.8.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o obecní byty. 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zajištění prací realizačního managementu na akci „Obnova místních komunikací v Koclířově- III. 
etapa“ s panem Ing. B.V. IČ: 13172174 dle předložené nabídky. 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje pronájem sálu KD Koclířov pro paní L.V. Koclířov na den 7.11.2020 od 1500 do 2300 na základě žádosti ze dne 10.8.2020. 
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Usnesení 8/2020  
Rada obce pověřuje starostu k rozhodování o pronájmu sálu a zasedací místnosti v KD Koclířov č.p. 134 Koclířov. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od slečny A.P. Bílina, ze dne 11.8.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o obecní byty. 
Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 100 v Koclířově s paní M.K. Koclířov na dobu neurčitou dle předloženého 
návrhu. 
Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 v č.p. 122 v Koclířově dle nájemní smlouvy ze dne 1.6.2004 dohodou k 30.9.2020 na základě 
žádosti pozůstalé vnučky L.P. Koclířov, na základě žádosti ze dne 14.8.2020. 
Usnesení 12/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 100 v Koclířově s paní B.L. Koclířov, na dobu neurčitou dle předloženého 
návrhu. 
Usnesení 13/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o výměnu bytu od paní M.H. Koclířov za byt č. 1 v č.p. 122 ze dne 21.8.2020. 
Usnesení 14/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na stavební práce od spol. AKVAMONT s.r.o., IČ: 15035221 dle předloženého rozpočtu za cenu 
39 513,- Kč včetně DPH (výtluky, oprava kanálových vpustí, VO).  
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 10/2020. 
Usnesení 16/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici dělník v údržbě obce se slečnou A.P. Bíliny, na dobu určitou od 27.8.-30.9.2020 dle 
předloženého návrhu. 
Usnesení 17/2020  
Rada obce schvaluje bezúplatné zapůjčení „Areálu zdraví“ spolku Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553 na akci Koclířovský kotlík na den 
19.9.2020 od 930 hod dle žádosti 7.8.2020. 
Usnesení 18/2020  
Rada obce bere na vědomí stanovisko manželů R., Koclířov č.p. 100 ze dne 20.8.2020 na dopis čj. 1022/2020/Ko. 
Usnesení 19/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky pro zřízení kontejnerového stání u aut. zastávky „u školy“ pro společnost AKVAMONT s.r.o. IČ: 
15035221 dle nabídky ze dne 25.8.2020. 
Usnesení 20/2020  
Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na žáka ZŠ Koclířov z rozpočtu obce pro školní rok 2020/2021 dle seznamu žáků. Žák 1. třídy – 
3000,- Kč, ostatní žáci 2-5 třídy – 1000,-Kč. Podmínka – trvalý pobyt žáka v Koclířově. 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:15 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


