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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. 39. 
 2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 38. 
 3) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 od šipkového klubu Aligátoři ze dne 1.12.2020. 
 4) Schválení rozpočtového opatření č. 15/2020 dle předloženého návrhu.  
 5) Schválení odměny řediteli ZŠ a MŠ Koclířov dle předloženého návrhu.  
 6) Žádost o koupi pozemku p.č. 2615/65 v k.ú. Koclířov dle nově vzniklého GP č. 694-379/2020 od paní L.S. a pana K.S. Koclířov ze dne 

23.11.2020 dle zveřejněného záměru na ÚD. 
 7) Schválení objednávky na kompletní projekt i podání žádosti k dotační výzvě 9/2019 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a 

obcích“ od spol. ŠIP-zahradní architektura a služby s.r.o., IČ: 28104064, Strakonice, dle předložené nabídky – 16000,- Kč + DPH. 
 8) Žádost o odkoupení pozemku 392/10 v k.ú. Koclířov dle nového |GP a zveřejněné výzvy na ÚD obce od paní J.S. a pana M.S. 

Koclířov ze dne 24.11.2020.  
 9) Žádost o pronájem obecního bytu od slečny A.M. Koclířov ze dne 25.11.2020. 
10) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3/1 a 3/3 nově vzniklého dle GP č. 702-474/2020 vše v k.ú. Koclířov dle zveřejněného záměru 

obce na ÚD obce od paní A.O. a pana J.O. Koclířov ze dne 25.11.2020. 
11) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2021 od Klubu pejskařů pozitivního tréninku z.s. Koclířov, IČ: 03787532, ze dne 

27.11.2020. 
12) Rozhodnutí o změně poskytnutí dotace-MŽP-OPŽP 115 D 315040346-projekt „Revitalizace zeleně v obci Koclířov“. 
13) Přehled výše členských příspěvků Mikroregion Svitavsko 2021. 
14)  Návrh strategického plánu rozvoje obce Koclířov 2021-2031 na tvorbu strategického dokumentu pro obec Koclířov (1.12.2020 – 

zasláno elektronicky zastupitelům obce pro doplnění). 
15) Návrh dohody o narovnání s panem J.K. Svitavy o vrácení finanční částky za pozemek p.č. 5132 dle rozhodnutí o vrácení 

zastupitelstvem obce ze dne 23.9.2020 (neschválení dodatku č. 2 o prodloužení lhůty pro výstavbu-podmínky prodeje pozemku) 
vypracovanou advokátní kanceláří JUDr. M.B. 

16) Na vědomí znalecký posudek č. 2446 na pozemek okolo budovy č.p. 99 včetně (p.č. st. 169,1585/1) od Ing. S.B. 
17) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce svolaného na den 16.12.2020 v 1800 v KD Koclířov. 
Program: 
 1)  Úvod, zahájení 
 2)  Složení slibu nového zastupitele pana M.P. 
 3)  Schválení programu jednání zastupitelstva obce 
 4)  Dispozice s majetkem obce (žádosti o prodeje, směnná smlouva s ŘSD, koupi pozemku) 
 5)  Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a střednědobého návrhu výsledku hospodaření na roky 2021-2023 
 6)  Schválení OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 
 7)  Schválení dotace od Pardubického kraje 
 8)  Schválení žádosti o bezúplatný převody pozemků od ČR SPÚ 
 9)  Úvěr č.0495642119 od České spořitelny-změna podmínek čerpání úvěru 
10) Zpráva o činnosti rady obce 
11) Schválení DPP na provoz a obsluhu kotelen v roce 2021 zastupitelům (L.P., M.K.) 
12) Zvolení člena rady obce Koclířov 
13) Různé+ diskuse 
14) Závěr    
pokračování dalšího bodu programu rady obce 
18) Schválení smlouvy Z_S14_12_8120076879 se spol. ČEZ distribuce, a.s. IČ: 24729035- přeložka Koclířov 134, p.č. 324/1 dle 

předloženého návrhu.  
 

Usnesení 1/2020  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 38. 
 
Usnesení 2/2020  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 37.  
 
Usnesení 3/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 od šipkařského klubu Aligátoři ze dne 1.12.2020.  
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Usnesení 4/2020  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 15/2020. 
  
Usnesení 5/2020  
Rada obce schvaluje odměnu řediteli ZŠ a MŠ Koclířov okres Svitavy dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 6/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 2615/65 v k.ú. Koclířov dle nově vzniklého GP č. 694-374/2020 od paní L.S. a pana 
K.S. Koclířov ze dne 23.11.2020 dle zveřejněného záměru na ÚD. 
 
 
Usnesení 7/2020  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na kompletní projekt, podání žádosti v dotační výzvě 9/2019 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve 
městech a obcích“ spol. Šíp – zahradní architektura a služby s.r.o., IČ: 28104064, Strakonice dle předložené nabídky – 16 000,- Kč + DPH. 
 
 
Usnesení 8/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 392/10 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 701-457/2020 od paní J.S. a pana M.S. 
Koclířov ze dne 24.11.2020 na základě zveřejněného záměru na ÚD. 
 
 
Usnesení 9/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od slečny A.M. Koclířov ze dne 25.11.2020. Žádost bude zařazena do pořadníku 
žadatelů o pronájem obecních bytů. 
 
Usnesení 10/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 3/1 a p.č. 3/3 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 702-474/2020 od pana 
J.O. a paní A.O. Koclířov na základě zveřejněné výzvy na ÚD. Žádost ze dne 25.11.2020. 
 
Usnesení 11/2020  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2021 od Klubu pejskařů pozitivního tréninku z.s. Koclířov, IČ: 
03787532 ze dne 27.11.2020. 
 
Usnesení 12/2020  
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí o změně poskytnutí dotace MŽP-OPŽP 115 D 315040346 – projekt „Revitalizace zeleně v obci Koclířov. 
 
Usnesení 13/2020  
Rada obce bere na vědomí přehled výše členských příspěvků Mikroregionu Svitavsko na rok 2021. 
 
Usnesení 14/2020  
Rada obce bere na vědomí návrh strategického plánu rozvoje obce Koclířov 2021-2031 na tvorbu strategického dokumentu pro obec Koclířov. 
 
Usnesení 15/2020  
Rada obce schvaluje návrh dohody o narovnání s panem J.K. Svitavy o vrácení finanční částky za pozemek p.č. 5132 v k.ú. Koclířov na 
základě rozhodnutí zastupitelstva obce Koclířov č. 3/2020 ze dne 23.09.2020 zpracovanou advokátní kanceláří JUDr. M.B. 
 
Usnesení 16/2020  
Rada obce bere na vědomí znalecký posudek č. 2446 na pozemky okolo budovy č.p. 99 včetně budovy č.p. 99 dle GP č. 713-675/2020 od 
pana Ing. S.B. z 11/2020. 
 
 
Usnesení 17/2020  
Rada obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce svolaného na den 16.12.2020 v 1800 v KD Koclířov dle návrhu. 
 
Usnesení 18/2020  
Rada obce schvaluje projednání bodu č. 18 Rady č. 39 na příští jednání rad. 
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Rada skončena: 22:05 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


