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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 36. 
 2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 35. 
 3) Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na „Projektovou dokumentaci a související inženýrskou činnost-revitalizace 

veřejného prostranství, parkoviště, chodníku před kulturním domem, č.p. 134, Koclířov a v Areálu zdraví“. – schválení dodavatele. 
 4) Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č.j. 393/2020 se spol. SchumiTransport s.r.o., IČ: 27552390, Svitavy, dle GP č. 

649-55/2019 právo pohybu osob a vozidel po nově vzniklém pozemku p.č. 5414/3 k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy 
na dobu neurčitou za cenu 2000,- Kč + DPH. 

 5) Žádost o pronájem obecního bytu od pana P.U. Koclířov ze dne 2.11.2020. (Zařazení do pořadníku žadatelů). 
 6) Schválení uzavření smlouvy č. 22/2020 s panem A.V. a paní M.V. oba bytem Koclířov na pozemek p.č. 574/4 v k.ú. Koclířov na dobu 

neurčitou za cenu 74,- Kč ročně dle předloženého návrhu a podané žádosti po zveřejnění záměru obce ze dne 27.10.2020. 
 7) Vzetí na vědomí: SZIF Čj: SZIF/2020/0688578 – Potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV reg. č. 20/004/19210/453/113/00-

3391 Obnova KD Koclířov vč. vybavení ze dne 30.10.2020. 
 8) Schválení seznamu parcel pro výstavbu RD dle předloženého návrhu (1. místo: p.č.180 a 2. místo: p.č. st. 72, p.č. 2719 a p.č. 613). 
 9) Schválení uzavření pachtovní smlouvy ev. č. 3/2020 se spol. Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, IČ: 00129828 na pozemek 

p.č. 5438/1 a p.č. 5493 obě v k.ú. Koclířov na dobu určitou a to do 30.9.2021 za cenu 3637,- Kč včetně DPH dle předloženého 
návrhu smlouvy a podané žádosti po zveřejnění záměru obce ze dne 2.11.2020. 

10) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 od JK Milana Beneše Koclířov, z.s. IČ: 22750363, ze dne 5.11.2020. 
11) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 od paní R.S. Koclířov ze dne 5.11.2020. 
12) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 ze dne 

9.11.2020 a žádost o prodloužení dotace z roku 2020 na rok 2021- viz zpráva o použití prostředků dotace.  
13) Žádost o pronájem obecního bytu od pana D.M. Koclířov ze dne 9.11.2020 (výměna za větší).  
14) Žádost o pronájem obecního bytu od pana V.K. Koclířov ze dne 9.11.2020. 
15) Schválení pořízení znaleckých posudků na nemovitosti č.p. 143 a pozemku p.č. 1288/1, p.č. 1297/1 a st. p.č. 139/1 a GP pro 

zpřesnění a dělení dále na nemovitosti č.p. 99 na st.p.č. 169, p.č. 1585/1 a části p.č. 2615/1 v č.p. 99 v tom samém rozsahu a 
zajištění GP pro vytvoření stavebního místa p.č. 1892/2,1897/2 a části 2615/1 všechny uvedené nemovitosti v k.ú. Koclířov – pro 
zpřesnění záměru obce k prodeji. 

16) Návrh směnné smlouvy s ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Státní příspěvková organizace, IČ: 65993390 a znaleckého posudku č. 
8755-94/2020 a 8754-93/2020 pro přípravu směny pozemků mezi obcí a ŘSD. 

17) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.1585/1 v k.ú. Koclířov (dělení GP) o výměře 80-100 m2 od paní M.H. ze dne 9.11.2020. 
18) Schválení rozpočtového opatření č. 13/2020 dle předloženého návrhu. 
19) Revokace usnesení č. 5 rady obce č. 35 ze dne 27.10.2020 v plném rozsahu. (Změna vlastníka pozemků.) 
20) Výpověď nájmu bytu od paní D.D. Koclířov, byt č. 7 ze dne 2.11.2020. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 36. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 35.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce schvaluje na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. A doporučení výběrové a 
hodnotící komise na akci: „Projektová dokumentace a související inženýrská činnost – revitalizace veřejného prostranství, parkoviště, chodníku 
před Kulturním domem č.p. 134, Koclířov a v Areálu zdraví“. Se společností P&P IN TECH s.r.o., IČ: 07182619, Lanškrounská 38, Svitavy za 
cenu 245 000,- Kč bez DPH.  
 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č.j. 393/2020 SchumiTransport s.r.o. IČ: 27552390, Svitavy dle GP č. 649-55/2019 
– právo pohybu osob a vozidel po nově vzniklém pozemku p.č. 5414/3 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu smlouvy na dobu neurčitou za 
cenu 2000,- Kč + DPH. 
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Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana P.U. Koclířov ze dne 2.11.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o pronájem obecních bytů. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 22/2020 s panem A.V. a paní M.V., oba bytem Koclířov na pozemek p.č. 574/4 v k.ú. 
Koclířov na dobu neurčitou za cenu 77,- Kč ročně dle předloženého návrhu a podané žádosti po zveřejnění záměru obce ze dne 27.10.2020 od 
16.11.2020. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV reg. Č. 20/004/19210/453/113/00-3391 – obnova KD Koclířov vč. 
vybavení od SZIF Č.j. SZIF/2020/0688578.  
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje seznam parcel pro výstavbu RD dle předloženého návrhu (1. místo: p.č. 180 a 2. místo: p.č. st. 72, p.č. 2719 a p.č. 613 
vše v k.ú. Koclířov).   
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy ev.č. 3/2020 se spol. Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, IČ: 00129828 na pozemky 
p.č. 5438/1 a p.č. 5493 obě v k.ú. Koclířov na dobu určitou a to od 11.11.2020 do 30.9.2021 za cenu 3500,- Kč/ha/rok + DPH. Dle předloženého 
návrhu smlouvy a podané žádosti po zveřejnění záměru obce ze dne 2.11.2020. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 od JK Milana Beneše Koclířov, z.s. IČ: 22750363 ze dne 
5.11.2020. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 od paní R.S. Koclířov ze dne 5.11.2020. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2021 od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav, IČ: 
49325884 ze dne 9.11.2020 a žádost o prodloužení dotace z roku 2020 na rok 2021. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana D.M. Koclířov ze dne 9.11.2020 (z důvodu výměny za větší). 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana V.K. Koclířov ze dne 9.11.2020. 
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje pořízení znaleckých posudků na nemovitosti č.p. 143 a pozemku p.č. 1288/1, p.č. 1297/1 a st. p.č. 139/1 a GP pro 
zpřesnění a dělení, dále na nemovitosti č.p. 99 na st.p.č. 169, p.p.č. 1585/1 a části p.č. 2615/1 v č.p. 99 a GP pro zpřesnění a dělení a zajištění 
GP pro vytvoření stavebního místa p.p.č. 1892/2, p.p.č. 1897/2 a části p.p.č. 2615/1 všechny uvedené nemovitosti v k.ú. Koclířov – pro 
zveřejnění záměru obce k prodeji. 
 
Usnesení 16/2020  
Rada obce bere na vědomí návrh směnné smlouvy s ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Státní příspěvková organizace, IČ: 65993390 a znalecké 
posudky č. 8755-94/2020 a č. 8754-93/2020 pro přípravu směny pozemků mezi obcí a ŘSD. 
 
Usnesení 17/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemků p.č. 1585/1 v k.ú. Koclířov (dělení GP) o výměře 80-100 m2 od paní M.H. ze dne 
9.11.2020 (č.p. 101 Koclířov). 
 
Usnesení 18/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. RO 13/2020. 
 
Usnesení 19/2020  
Rada obce revokuje usnesení č. 5 rady obce č. 35 ze dne 27.10.2020 v plném rozsahu z důvodu změny vlastníka pozemku.  
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Usnesení 20/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 100 v Koclířově ze dne 30.11.2017 s paní D.D. dohodou ke dni 30.11.2020 
na základě žádosti ze dne 2.11.2020. 
 
 
Rada skončena: 21:45 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Přemysl Augusta  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


