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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová 
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 17:40  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 29. 
 2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 28. 
 3) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 7/2018 a dodatku č. 1 na části pozemků p.č. 574/2 a p.č. 575 vše v  k.ú. Koclířov 
s panem L.A. , Koclířov dle předloženého návrhu. 
 4) Revokace usnesení č. 11 Rady obce č. 28 ze dne 25.8.2020. 
 5) Schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu ze dne 1.6.2004 (byt č. 1 v č.p. 122 v Koclířově) k 15.9.2020 dle žádosti slečny 
L.P. Koclířov. Žádost ze dne 28.8.2020 dle předloženého návrhu. 
 6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2018944/VB/2 Koclířov, p.č. 1273, SS100 se spol. ČEZ distribuce, 
a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu. 
 7) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019104/VB/1 Koclířov, p.č. 1895, kNN se spol. ČEZ distribuce, 
a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu.  
 8) Na vědomí Radě-Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích zn: 52A58/2020-11. Obce Koclířov osoba zúčastněná na 
řízení. 
 9) Schválení seznamu parcel pro výstavbu RD – aktualizace k 1.9.2020 dle předloženého návrhu. 
10) Žádost od pana J.K. ze dne 31.8.2020 o prodloužení termínu pro zahájení výstavbu RD dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 
18.10.2016 a dodatku č.1 ze dne 10.10.2018.(Jedná se o pozemek p.č. 5132 dříve 4266/3 k.ú. Koclířov). 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 29. 
 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 28.  
 
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dohady o ukončení pachtovní smlouvy ev.č. 7/2018 a dodatku č. 1 na části pozemku p.č. 574/2 a p.č. 575 obě 
k.ú. Koclířov s panem L.A. Koclířov, ke dni vkladu kupní smlouvy na tyto pozemky do KN.  
 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce revokuje usnesení č. 11 Rady obce č. 28 ze dne 25.8.2020. 
 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 v č.p. 122 v Koclířově dle nájemní smlouvy ze dne 1.6.2004 dohodou k 15.9.2020 dle žádosti 
pozůstalé slečny L.P. Koclířov ze dne 28.8.2020. 
 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2018944/VB/2, Koclířov, p.č. 1273, SS100 se spol. ČEZ 
distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019104/VB/1, Koclířov, p.č. 1895 kNN se spol. ČEZ 
distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí vyrozumění krajského soudu pobočka Pardubice, zn. 52A58/2020-11. Obec Koclířov jako osoba zúčastněná na 
řízení. 
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Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje aktualizovaný seznam parcel pro výstavbu RD k 1.9.2020 dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost od pana J.K. o prodloužení termínu pro zahájení výstavby RD dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 
18.10.2016 a dodatku č. 1 ze dne 10.10.2018 (p.p.č. 5132 dříve 4266/3 k.ú. Koclířov)  
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
Rada skončena: 21:50 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


