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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová 
Omluven/a: p. Bršlica 
Začátek: 17:00  
   radu obce řídí starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 34. 
 2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 33. 
 3) Vratka dotace od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov 15 000,- Kč ze dne 22.9.2020 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020). 
 4) Měsíční výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12M k 30.9.2020. 
 5) Žádost o pronájem obecního bytu od pana K.S. Koclířov. Žádost ze dne 12.10.2020. 
 6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2020 ve výši 5 000,- Kč pro rok 2020 šipkařskému klubu Aligátoři Koclířov.  
 7) Schválení zveřejnění výzvy k podání nabídek na akci:“ Projektová dokumentace a související inženýrská činnost – Revitalizace 
veřejného prostředí chodníku před Kulturním domem č.p. 134 a v Areálu zdraví dle předloženého návrhu. Oslovení 3 firem pro podání 
nabídek: a) Hejduk cz s.r.o., IČ: 63220491, Svitavy 
                b) Ing. Veselý David, IČ: 76252086, Jedlová 
                c) P&P In Tech s.r.o., IČ: 07182616, Svitavy 
 8) Schválení hodnotící a výběrové komise pro posouzení nabídek na akci: „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokalita nad 
Poštou, Koclířov ve složení: Ing. L.B., J.T., J.H. (náhradník – Ing. M.A.) 
 9) Schválení pracovní komise pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce pro roky 2021-2031 ve složení: J.T., R.K., R.K., E.V. 
10) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu BD č.p. 140 ze dne 17.9.2020 dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 34. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 33.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí vratka dotace od šipkařského klubu Aligátoři Koclířov ve výši 15 000,- Kč ze dne 22.9.2020- Smlouva o poskytnutí 
dotace č. 2/2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce dle měsíčního výkazu FIN 2-12M k 30.9.2020. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana K.S. Koclířov ze dne 12.10.2020. 
 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2020 pro rok 2020 pro šipkařský klub Aligátoři Koclířov ve výši 5 000,- Kč dle 
žádosti ze dne 6.10.2020. 
 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek na akci: „Projektová dokumentace a související inženýrská činnost – Revitalizace 
veřejného prostoru, parkoviště, chodníku před Kulturním domem č.p. 134 a v Areálu zdraví“ dle předloženého návrhu. Budou osloveny 3 firmy 
pro podání nabídek: 
          a) Hejduk cz s.r.o., IČ: 63220491, Svitavy 
          b) Ing. Veselý David, IČ: 76252086, Jedlová 
          c) P&P In Tech s.r.o., IČ: 07182616, Svitavy  
 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje složení hodnotící a výběrové komise pro posouzení nabídek na akci: „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokal ita 
nad Poštou, Koclířov“ ve složení: Ing. L.B., J.T., J.H. (náhradník – Ing. M.A.)  
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje složení pracovní komise pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce pro roky 2021-2031 ve složení: J.T., R.K., R.K., E.V. 
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Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytového domu č.p. 140 ze dne 17.9.2020 na prodloužení nájemní doby o 1 
měsíc do 31.1.2021 dle předloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
Rada skončena: 21:30 hod.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


