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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová,  
Omluven/a: p. Prchal 
Začátek: 17:45  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 4. 
2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 3. 
3) Schválení dodatku č. 3 k pracovní smlouvě ze dne  24.3.2020  s p. D. D., Koclířov dle předloženého návrhu. 
4) Schválení dodatku č. 4 k pracovní smlouvě ze dne  29.4.2020  s p. M. P., Koclířov dle předloženého návrhu.  
5) Schválení dodatku č. 19 ke smlouvě č. 11/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu se 

spol. LIKO Svitavy a.s. IČ: 25260715 dle  předloženého návrhu. 
6) Žádost od Náš domov Koclířov, z.s. IČ: 68208553 na ponechání herních prvků na stávajícím dětském hřišti – žádost ze dne 

20.1.2021. 
7) Žádost o spolupráci nezinárodní policejní asociace, sekce ČR (IPA-CZ) vydání dětské omalovánky „Bezpečně na silnici“ – 

IV.Nakladatelství s.r.o. IČ: 27585948 ze dne 26.1.2021. 
8) Žádost o pronájem  obecního bytu  od p. P.S., Svitavy ze dne 20.1.2021 ( dát do seznamu žadatelů-zajistí místostarosta) 
9) Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.1.2020 s p. Ž. K., Koclířov dle předloženého návrhu dodatku – zajistí 

místostarosta. Žádost o prodloužení z 20.1.2021. 
10)Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dn e15.10.2019 s p. J. A., Koclířov dle předloženého návrhu dodatku a žádosti o 

prodloužení z 11.1.2021 (zajistí místostarosta). 
11)Schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.2.2016 s p. P. S., Koclířov dle předloženého návrhu dodatku – zajistí 

místostarosta. 
 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 4. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 3.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pracovní smlouvě ze dne  24.3.2020 s p. D.D., Koclířov na prodloužení trvání pracovní smlouvy 
do 31.3.2021 dle  předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 k pracovní smlouvě ze dne 29.4.2020 s p. M.P., Koclířov na prodloužení trvání pracovní smlouvy do 
30.4.2021 dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě č. 11/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného 
odpadu se spol. LIKO Svitavy a.s. IČ: 25260715 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje ponechání herních prvků na stávajícím dětském hřišti na p.p.č. 1282/1 k.ú. Koclířov dle žádosti od „Náš domov Koclířov, 
z.s. IČ: 68208553 ze dne 20.1.2021. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce pro IV-Nakladatelství s.r.o., IČ: 27585948 na dětské omalovánky 
„Bezpečně na silnici“ dle žádosti ze dne 26.1.2021. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. P. S., Svitavy ze dne 20.1.2021. Žádost bude zařazena do seznamu 
žadatelů o pronájem obecních bytů. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne  28.1.2021 s p. Ž.K., Koclířov na prodloužení nájemní smlouvy na dobu 
určitou a to od 1.2.2021 do 31.1.2022 dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 20.1.2021. 
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Usnesení 10/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2021 s p. J.A., Koclířov na prodloužení nájemní smlouvy na dobu 
určitou a to od 1.2.2021 do 30.4.2021 dle předloženého návrhu na základě žádostí ze dne 11.1.2021. 
 
Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne  1.2.2016 s p. P.S., Koclířov na prodloužení nájemní smlouvy na dobu 
určitou a to od 1.2.2021 do 31.1.2022 dle předloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
Rada skončena: 21:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Augusta Přemysl 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


