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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. 37. 
 2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 36. 
 3) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 392/5 v k.ú. Koclířov dle GP č. 701-457/2020 od slečny V.B. Koclířov. Žádost ze dne 13.11.2020. 
 4) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2021 od ČZS Koclířov ze dne 18.11.2020. 
 5) Aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty ke dni 12.11.2020. 
 6) Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č.2015/012-RE se spol. EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766 na 

fotbalovém hřišti dle předloženého návrhu. 
 7) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Koclířov na rok 2021 od Keramického a kreativního kroužku paní A.V. 
 8) Žádost o přeložení dotace od obce Koclířov v roce 2020 na další rok od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav ze dne 9.11.2020 

– uzavření dodatku č. 1. 
 9) Schválení ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 128 v Koclířově s panem D.M. dohodou k 30.11.2020. 
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy s panem D.M. Koclířov k bytu č. 7 v čp. 100 v Koclířově s účinností od 1.12.2020 na dobu 

určitou 15.11.2020 dle předloženého návrhu. 
11) Schválení uzavření nájemní smlouvy s panem V.K. Koclířov k bytu č. 1 v čp. 128 v Koclířově, vzhledem mimořádné situace, která u 

něj nastala, dle předloženého návrhu. 
 
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 37. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 36.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 392/5 v k.ú. Koclířov dle GP č. 701-457/2020 od slečny V.B. Koclířov. Žádost ze 
dne 13.11.2020. 
 
Usnesení 4/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2021 od ČZS Koclířov ze dne 18.11.2020. 
  
Usnesení 5/2020  
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty ke dni 12.11.2020. 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č. 2015/012-RE se spol. EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766 na 
umístění reklamy na fotbalovém hřišti. Dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Koclířov na rok 2021 od Keramického a kreativního 
kroužku – paní A.V. 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 9 z roku 2020 s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 
49325884 o prodloužení termínu čerpání dotace určené na rok 2020 na rok 2021. 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 128 Koclířov dohodou s panem D.M. k 30.11.2020 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu s panem D.M. Koclířov k bytu č. 7 v čp. 100 v Koclířově na dobu určitou do 
15.11.2021 s účinností od 1.12.2020 dle předloženého návrhu. 
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Usnesení 11/2020  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp. 128 v Koclířově s panem V.K. Koclířov na dobu neurčitou od 1.12.2020 
vzhledem k mimořádné situaci řešení bydlení dle předloženého návrhu. 
 
 
Rada skončena: 19:05 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


