
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 5/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 2.2.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

 

Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Oubrechtová,  
Omluven/a: p. Prchal 
Začátek: 18:00  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 5. 
2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č.4. 
3) Schválení smlouvy (uzavření) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM210 s Povodím Labe, s.p., IČ: 70890005 

(investor Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891008, zatížen bude v budoucnu pozemek p.č. 2902/2 k.ú. Koclířov v rámci stavební 
akce „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“ dle předloženého návrhu. 

4) Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1056C20/19 
s ČR-SPÚ, IČ: 01312774 (investor Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891008, zatíženy budou v budoucnu pozemky p.č. 1067, 
2646/1 5654 všechny v k.ú. Koclířov v rámci stavební akce „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“.  

5) Schválení objednávky na opravu podlahových krytin v bytě č. 8 v čp. 140 v Koclířově (p. L. Č., IČ: 45559856). 
6) Zpráva starosty o nedodržení termínu inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31.12.2020 dle schválené směrnice ze 

dne 7.1.2021 radou obce pod usn. č. 15. Důvodem jsou pracovní neschopnosti členů inv. komise (E. P. od 25.1.2021 do teď, p. L . P. 
od 25.1.2021 do teď, p. E.V. od 27.1.2021 do 1.2.2021, p. R.H. od 27.1.2021 do teď). 

7) Schválení výzvy zakázky malého rozsahu na opravu střechy na čp. 100 v Koclířově akce „Rekonstrukce střechy, krytiny a 
klempířských prvků na čp. 100“ (zajistí starosta). 

 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 5. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 4.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  č. 7DHM210 s Povodím Labe, s.p., IČ: 70890005. 
V budoucnu bude zatížen pozemek p.č. 2902/2 k.ú. Koclířov v rámci stavební akce „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“, 
investorem je Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891068, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1056C20/19 
s ČR-SPÚ, IČ: 01312774. V budoucnu budou zatíženy pozemky p.č. 1067, 2646/1 a 5654, všechny v k.ú. Koclířov v rámci stavební akce 
„Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“, investorem je Skupinový vodovod Svitavy, IČ: 60891068, dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu podlahové krytiny v bytě č. 8 v čp. 140 v Koclířově pro p. L.Č., IČ: 45559856, dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o nedodržení termínu inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31.12.2020 dle 
schválené směrnice ze dne 7.1.2021 radou obce pod usnesením č. 15 z důvodů pracovní neschopnosti členů inv. komise (E.P., L.P. a R.H.). 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje výzvu zakázky malého rozsahu na opravu střechy na čp. 100 v Koclířově akce „Rekonstrukce střechy, krytiny a 
klempířských prvků na čp. 100“. 
 
Rada skončena: 20:15 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Mgr. Anna Ouberchtová 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


