
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 30/2020 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 08.09.2020 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

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. 30. 
 2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 29. 
 3) Žádost o pronájem obecního bytu od paní B.R. Koclířov ze dne 7.9.2020. 
 4) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 16/2020 s panem M.M., Koclířov na část pozemku p.č. 5108 (350 m2) v k.ú. Koclířov dle 
předloženého návrhu. 
 5) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 108N20/19 s ěská republika pozemkový úřad, IČ: 01312774 na pozemek p.č. 1458/2 v k.ú. 
Koclířov dle předloženého návrhu.  
 6) Žádost o koupi pozemku na p.č. 5202/2 v k.ú. Koclířov od paní D.N. a pana T.B. Svitavy, ze dne 3.9.2020. 
 7) Žádost o pronájem obecního bytu od paní B.B. Lhotka (t.č. Azylový dům v Koclířově) ze dne 3.9.2020. 
 8) Plnění rozpočtu obce v roce 2020 – výkaz FIN 2-12 M k 30.8.2020. 
 9) Příprava směny pozemků mezi obcí Koclířov a ŘSD ČR dle návrhu ze dne 7.9.2020. 
10) Schválení smlouvy o nájmu bytového domu č.p. 140 dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 30. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 29.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní B.R. Koclířov, ze dne 9.9.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 16/2020 na část pozemku p.č. 5108 (350 m2) v k.ú. Koclířov s panem M.M. Koclířov, dle 
předloženého návrhu na dobu neurčitou za cenu 350 Kč/rok. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 108N2019 s Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774 na pozemek p.č. 1458/2 
v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 5202/2 v k.ú. Koclířov od paní D.N. a pana T.B. Svitavy ze dne 3.9.2020. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od paní B.B Lhotka (t.č. Azylový dům v Koclířově) ze dne 3.9.2020. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce v roce 2020 – dle výkazu FIN 2-12 M k 30.8.2020. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí návrh směnné smlouvy (směny pozemků) pozemky obce Koclířov p.p.č. 5624, 5607 a 5647 za pozemky ŘSD ČR 
p.p.č. 5622/3 a dle GP nově vzniklé p.č. 5610/2 a st.p. 756 vše v k.ú. Koclířov s finančním dorovnáním na základě znaleckého posudku, který 
zajistí ŘSD ČR. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytového domu č.p. 140 v Koclířově (objekt včetně pozemku st.p.č. 142) pozemku p.č. 1284 
vše v k.ú. Koclířov na dobu určitou od 1.11.2020 do 31.12.2020 za cenu 30 000,- Kč/měsíc dle předloženého návrhu. 
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Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:10 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


