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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 35. 
 2) Podání ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 34. 
 3) Schválení  uzavření smlouvy o dílo na akci: „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokalita nad Poštou, Koclířov“ se spol. 

AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339 Svitavy na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 
Sb. a doporučení výběrové a hodnotící komise ze dne 26.10.2020 a zveřejněné výzvy k podání nabídky. 

 4) Schválení přílohy č. 1 plánu zimní údržby místních komunikací pro rok 2020 – 2021 dle předloženého návrhu. 
 5) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012494/SOBS VB/02 se 

spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 za zřízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 92/6 v k.ú. Koclířov. 
 6) Schválení uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 22.4.2020 s p. P.Č., Koclířov dle předloženého návrhu – prodloužení do 

30.11.2020. 
 7) Žádost o koupi části pozemku p.č. 1772 v k.ú. Koclířov od p. M.S., Svitavy ze dne 26.10.2020. Pozemek v nabídce obce na web. 

Stránkách.  
 8) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 se spol. Skanska a.s., IČ: 26271303 n a akci „Obnova místních 

komunikací v Koclířově – III. etapa“ dle předloženého návrhu. 
 9) Sdělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov o přerušení provozu MŠ ve dnech 29. – 30.10.2020 a ředitelského volna na den 

16.11.2020. 
10) Projednání zápisu z jednání ze dne 19.10.2020 na OÚ Koclířov  s p. Ž.K. ve věci užívání bytu v Koclířově a plateb nájemného (na 

vědomí místostarostovi p. R.K.) 
11) Stanovisko od p. J.K. ze dne 20.10.2020 ve věci ukončení smlouvyo smlouvě budoucí kupní a stanovisko obce Koclířov č.j. 

1264/2020/Ko ze dne 6.10.2020 včetně stanoviska JUDr. Břeně (dohoda o narovnání). 
12) Žádost o finanční příspěvek na 2021 z rozpočtu obce od Salvia středisko sociálních služeb, z.ú., IČ. 03017621. Žádost ze dne 

20.10.2020. 
13) Schválení rozpočtového opatření (RO č. 12/2020). 
14) Schválení nákupu vysavače listí na korbu (např. OTTO OT8) v ceně do 85 tis. Kč. 
15) ČEZ Distribuce – vyjádření k žádosti č. 8120076879 ze dne 8.10.2020 k přeložce Koclířov 134. 
16) Rezignace na člena zastupitelstva obce Koclířov od p. L.B., Koclířov ze dne 26.10.2020. 
17) Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce pro rok 2021 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945 ze 

dne 27.10.2020.  
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 35. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 34.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu  RD lokalita nad Poštou, Koclířov“ se spol. AVJ-
STAVBY s.r.o., IČ: 03199339, Svitavy, na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu dle zák. č. 134/2016 Sb. a doporučení 
výběrové a hodnotící komise ze dne 26.10.2020 a zveřejněné výzvy k podání nabídek.  
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje přílohu č. 1 plánu zimní údržby místních komunikací pro rok 2020-2021 dle přeloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012494/SOBS VB/02 se 
spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 za zřízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 92/6 k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 22.4.2020 s p. P. Č., Koclířov – prodloužení do 30.11.2020 dle 
předloženého návrhu. 
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Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 1772 v k.ú. Koclířov od p. M. S., Svitavy ze dne 26.10.2020. Pozemek je 
v nabídce obce na BV na webu obce.  
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.8.2020 se spol. Skanska, a.s. IČ: 26271303 na akci „Obnova místních 
komunikací v Koclířově – III. etapa“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí sdělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov o přerušení provozu MŠ ve dnech 29.10. a 30.10.2020 a 
ředitelského volna na den 16.11.2020. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání ze dne 19.10.2020 na OÚ Koclířov s p. Ž. K.  ve věci užívání bytu v Koclířově a plateb nájemného. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce bere na vědomí stanovisko od p. J.K. ze dne 20.10.2020 ve věci ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a stanovisko obce 
Koclířov č.j. 1264/2020/Ko ze dne 6.10.2020 včetně stanoviska JUDr. M.B. a schvaluje uzavření dohody o narovnání. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2021 z rozpočtu obce od Salvia středisko sociálních služeb, z.ú., IČ: 03017621 
ze dne 20.10.2020. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 12/2020. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce schvaluje nákup vysavače listí na korbu  (např. OTTO OT8) v ceně do 85 tis. Kč). 
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce bere na vědomí vyjádření k žádosti č. 8120076879 od spol. ČEZ Distribuce k přeložce vedení NN k čp. 134 ze dne 8.10.2020. 
 
Usnesení 16/2020  
Rada obce bere na vědomí rezignaci na člena zastupitelstva obce Koclířov od p. L.B., Koclířov ze dne 26.10.2020¨. Do funkce člena zast. 
nastupuje náhradník p. M.P. - od 27.10.2020. 
 
Usnesení 17/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce pro rok 2021 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s., IČ: 
49326945 ze dne 27.10.2020. 
 
Rada skončena: 21:45 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


