KOCLÍŘOVSKÝ
ZPRAVODAJ
leden/únor 2021

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval Obci Koclířov za zajištění
vánočních stromků pro kostely a všem, kteří se podíleli na
jejich výzdobě a úklidu. Touto cestou také srdečně zveme
k návštěvě Jesliček s vašimi dětmi, a to v průběhu celého měsíce ledna.
Pavel Dokládal, farnost a ČM Fatima Koclířov

První sníh v Koclířově

Svatý Mikuláš se svými anděly zavítal také do Českomoravské Fatimy.

Na zastupitelstvu obce složil slib nový člen zastupitelstva obce Koclířov, pan Mojmír Paclík.
Děti ze školky na procházce
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Koclířovský zpravodaj

Slova od starosty
Hned v úvodu Vám, milí spoluobčané, popřeji v novém
roce hodně zdraví, klidu a pohody. Rok 2020 byl pro nás
všechny hodně složitý a pevně věřím tomu, že ten letošní bude lepší.
Nebudu v tomto příspěvku psát, co jsme za ten minulý
rok udělali, proinvestovali apod. To Vám píši pravidelně během roku. Jen se zmíním o posledním jednání zastupitelstva obce, které se konalo 16. 12. 2020. Zde složil slib zastupitele nový člen, pan Mojmír Paclík, který
nahradil pana Ladislava Bršlicu. Panu Bršlicovi
(Ladinovi) děkuji za jeho odvedenou práci pro naši obec
a jako člověka si ho velice vážím a přeji mu jen to nejlepší. Na místo radního byl zvolen pan Ladislav Prchal,
člen zastupitelstva. Do funkce člena FV obce byl zvolený pan Miroslav Křivánek, rovněž člen zastupitelstva.
Rada i FV jsou tímto kompletní a mohou dál pracovat
v plné síle. V dalším vydání zpravodaje se dočtete, kdo
z radních má co na starost a v čem se na ně můžete
obracet. Tím nechci říct, že by radní nevěděli, co měli
doteď na starost, ale příchodem nového člena rady tam
pár změn bude. Využívejte toho a obracejte se se svými
názory na radní, oni je mohou předkládat pro projednání v radě a i o tom ta rada je.
Rok 2021 bude pro nás rokem, kdy chceme navázat na
dobrá minulá období. Budeme pokračovat v záměrech, o
kterých rozhodlo naše zastupitelstvo a rada. Máme
před sebou tyto projekty, které jsme připravili a schválili podání žádosti o dotace:
1) Z Pardubického kraje z dotačního programu na
pořízení dokumentace (Projektová dokumentace a
související činnost - ,,Revitalizace veřejného pro-

stranství před KD a areálem Zdraví, Koclířov“).
Cílem je vybudovat nové hezké místo s novými
chodníky, plochou pro parkování a pro pořádání
našich akcí.
2) Z MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova,
podprogram
dotační
titul
DT117D8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov (rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Koclířov)
3) Z MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova, podprogram dotační titul
DT117D8210A – podpora obnovy místních komunikací (Obnova místních komunikací v Koclířově V. etapa). Tady jde o zbytek zaďáku v délce asi 1,5
km.
Toto jsou tři největší nové investice, o které usilujeme, vše záleží na tom, jak dopadneme a zda budeme
úspěšní.
Budeme určitě všichni moc rádi, když covid zmizí a
nebudou muset platit opatření, která nám brání ve
věcech, které nám chybí. Rád se s Vámi setkám na
akcích, které se nám už v minulosti podařilo zorganizovat a dokázali jsme se na nich sejít. Děkuji všem
spolkům v naší obci za to, že vydržely a budou dál
pokračovat ve své prospěšné činnosti. I letos je budeme finančně podporovat, i když o něco méně, ale
v rozpočtu pro rok 2021 s penězi na podporu spolků
počítáme.
Na závěr nám všem přejí úspěšný rok 2021 a hlavně,
ať jsme zdraví.
Jiří Tesař, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce Koclířov
4. jednání proběhlo dne 16. 12. 2020, přítomno 14 členů zastupitelstva obce Koclířov, zastupitelstvo:
Zastupitelstvo schválilo:

program 4. jednání ZO

zápis z jednání zastupitelstva obce č. 2 ze dne 25. 6. 2020 a zápis z jednání zastupitelstva obce č.
3 ze dne 23. 9. 2020.

prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. st. 762 v k. ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č.
697-304/2016 za cenu dle dohody ve výši 2800,- Kč + DPH 21% ve výši 588,- Kč. Celková cena činí
3.388,- Kč.

uzavření směnné smlouvy o pozemcích p. č. 5624, 5607 a 5647 v k. ú. Koclířov, ve vlastnictví
obce Koclířov, IČ: 00276839 a o pozemcích p. č. 5622/3, 5622/2, 5610/2 a 3051 v k. ú. Koclířov ve
vlastnictví spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390. Cena
pozemků p. č. 5624, 5607 a 5647 v k. ú. Koclířov ve vlastnictví obce byla stanovena na základě
znaleckého posudku č. 8754-93/2020 ve výši 2.553.400 Kč. Cena pozemků, které se převedou na
obec, a to: p. č. 5622/3, 5622/2, 5610/2 a 3051v k. ú. Koclířov ve vlastnictví spol. Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, byla stanovena na základě znaleckého
posudku č. 8755-94/ ve výši 34.900 Kč. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků činí 2.518.500,Kč, který uhradí ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390 do 30 dní po obdržení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva.

prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 3/1 a k pozemku p. č. 3/3 nově vzniklého dle
GP č. 702-474/2020 v k.ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj. 65,-Kč/m2. Cena činí
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70.655,- Kč + 21% DPH ve výši 14.838,-Kč. Celková cena činí 85.493,- Kč. K ceně bude připočtena
poměrná část nákladů na pořízení GP.

prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 392/5 nově vzniklého dle GP č. 701-457/2020 v k.
ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj. 65,-Kč/m2. Cena činí 23.400,- Kč + 21% DPH
ve výši 4.914,-Kč. Celková cena činí 28.314,- Kč. K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na
pořízení GP.

prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 392/10 nově vzniklého dle GP č. 701-457/2020
v k. ú. Koclířov za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj. 55,-Kč/m2. Cena činí 5.225,- Kč + 21%
DPH ve výši 1.097,-Kč. Celková cena činí 6.322,- Kč. K ceně bude připočtena poměrná část nákladů na pořízení GP.

prodej a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 2615/65 nově vzniklého dle GP č. 694-379/2020
v k. ú. za cenu stanovenou dle VOS č. 3/2014, tj. 30,-Kč/m2. Cena činí 3.240,- Kč + 21% DPH ve výši
680,-Kč. Celková cena činí 3.920,- Kč.

koupi a uzavření kupní smlouvy k pozemku p. č. 3050 o výměře 33 m2 nově vzniklého dle GP č.
694-379/2020 v k. ú. Koclířov za cenu stanovenou dohodou ve výši 30,-Kč/m2. Celková cena činí
990,- Kč.

rozpočet obce Koclířov na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 13 566 100,- Kč, s
celkovými výdaji ve výši 16 593 000,- Kč a s financováním ve výši 3 026 900,- Kč. Schodek ve výši
3 579 010,- Kč bude pokryt z přebytků hospodaření let minulých. Rozpočet se schvaluje na paragrafy.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., uděluje
pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatření ve schváleném rozsahu, a to pro rozpočtový rok
2021 včetně posledního závěrečného rozpočtového opatření:
a)
zapojit veškeré účelově vázané finanční prostředky (např. dotace, příspěvky, granty, dary přiznané v průběhu roku) poskytnuté z jiného rozpočtu do rozpočtu obce
b)
provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu objektivně působících skutečností, které ovlivňuji plnění rozpočtu, aniž by se změnil schválený objem celkových výdajů
c)
navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtovaných výdajů, za jedno rozpočtové opatření v celkové výši max. 300 tis. Kč za předpokladu, že dojde k navýšení rozpočtem nepředvídatelných příjmů
d)
poskytnutí dotace spolkům a neziskovým organizacím z rozpočtu obce v roce 2021 bude do max.
výše částky 100 % poskytnutých v roce 2020.

střednědobý výhled hospodaření obce Koclířov na roky 2021-2023.

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2021.

podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj z dotačního programu na pořízení dokumentace
(Projektová dokumentace a související činnost - ,,Revitalizace veřejného prostranství před KD a
areálem Zdraví, Koclířov“).

podání žádosti o dotaci na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram dotační titul DT117D8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov, záměr
„Rekonstrukce střechy obecního úřadu v Koclířově“.

podání žádosti o dotaci na MMR ČR - 717D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram dotační titul DT117D8210A – podpora obnovy místních komunikací (Obnova místních
komunikací v Koclířově—V. etapa).

aktualizaci Plánu rozvoje obce Koclířov 2015-2021.

bezúplatné nabytí pozemků st. p. č. 744 a p. č. 2615/25, 1227/1, 1224/1, 1222/1, 1280, 1282/1,
1373/1, 1458/2, 1382/2, 2628 a 1880/1 vše k. ú. Koclířov, od Česká republika – Státní pozemkový
úřad Praha, IČ:01312774.

doplnění usnesení č. 3/1-2020 ze dne 26. 2. 2020 o čerpání úvěru dle Smlouvy o úvěru č.
0495642119 u České spořitelny, a.s. na profinancování investic, oprav a nákupů majetku provedených v roce 2020 uhrazených běžným účtem dočerpání výše celé částky úvěru 5 milionů Kč do 28.
2. 2021 a pověřuje radu obce schválením prvního rozpočtového opatření v roce 2021 se zařazením
do rozpočtu obce na rok 2021.

uzavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 122, 89 a 243 s p. Miroslavem
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Křivánkem (zastupitelem obce) s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle předloženého návrhu.
zavření dohody o provedení práce (DPP) na obsluhu kotelen v čp. 134 a 100 s p. Ladislavem Prchalem (zastupitelem obce) s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle předloženého návrhu.

plán kontrol FV obce Koclířov roce 2021.
Zastupitelstvo neschválilo:

Doplnění programu ZO pod Bod 14) Revokace usnesení č. 4/3-2020 bod III zastupitelstva obce č. 3
ze dne 23. 9. 2020.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

složení slibu člena zastupitelstva obce p. M. P. podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Odměna za souběh výkonu funkce člena zastupitelstva obce a člena komise životního prostředí ve výši 800,- Kč za
měsíc bude vyplácena od 16. 12. 2020.

zprávu o činnosti rady obce č. 32-40 v roce 2020.

ukončení členství ve FV obce pana L. P. ke dni 16. 12. 2020

zprávu o činnosti FV obce Koclířov za rok 2020.
Zastupitelstvo obce zvolilo:

přímou volbou v souladu obce s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích člena rady, a to p. L. P., Odměna za výkon funkce člena rady bude vyplácena od 16. 12. 2020.

za člena FV obce pana M. K.. Odměna za souběh výkonu funkce člena zastupitelstva obce a člena
FV vyplácena od 16. 12. 2020.


Poplatek za TKO za rok 2021
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 16. 12.
2020 schválilo OZV č. 1/2020 s platností od 1. 1.
2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. kde se stanovil
poplatek za každou fyzickou osobu, která má
trvalý pobyt v naší obci, 700,- Kč za rok. Dále
tento poplatek jsou povinni uhradit i ti, kdo vlastní nemovitost, kde není k trvalému pobytu přihlášena žádná osoba (chaty, chalupy), částka je také
700,- Kč za rok. Automaticky jsou osvobozeni od
tohoto poplatku fyzické osoby, které v příslušném

Zprávy z ČM Fatimy
CO NAŠE FARNOST A ČM FATIMA V NOVÉM
ROCE 2021?

Právě v den uzávěrky tohoto čísla, které vyjde až
v Novém roce 2021 čekáme štěkání PSA. Nejen
my, ale i celá Evropa a svět. Tak se dá čekat, že
letošní Vánoce, Silvestr i Nový rok budou jiné.
Jak řekl jeden TV redaktor-budou víc „duchovní“.
To už teď všichni, kdo jsme se Nového roku ve
zdraví dožili, ale i naši nemocní a trpící, máme tak říkajíc - „za sebou“.
Někteří z našich blízkých, jako např. můj rodný
bratr kněz P. Petr, to už mají celé „za sebou“. Ale
já a nejen já víme, že když něco končí, i lidský
život, tak vlastně začíná.
A proto jsme v naší farnosti i mariánském národním centru Českomoravské Fatimě v Koclířově se
všemi našimi blízkými a spolupracovníky stále
připraveni a odhodláni za „jakéhokoliv počasí“
sloužit.

kalendářním roce dovrší 75 a více let věku a třetí a další nezaopatřené dítě v rodině. K navýšení
sazby jsme přistoupili jednohlasně z důvodu navýšení ceny od společnosti LIKO Svitavy, které
za jednoho občana zaplatíme v roce 2021 poplatek 792,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do
30. 6. 2021 a dá se uhradit během tohoto půl
roku i po částech za jednotlivé členy domácnosti.
Touto cestou bych Vás chtěla požádat, abyste to
nenechávali na poslední chvíli. V příštím čísle
našeho zpravodaje Vás budu informovat o termínu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Edita Prchalová
Zatím příliš mnoho práce přímo v naší farnosti
nemáme… víte, o čem hovořím...
Škoda, ale naše služba tu je a Boží Láska nejen o
Vánocích, ale i v běžném roce, nejen, když je vše
v pohodě, ale ještě víc v krizích a těžkostech je
s námi...
I když ani v závěru roku 2020 nebylo možné
uskutečnit mnohá adventní a vánoční setkání,
přesto se podařilo potěšit děti, které navštívil na
první prosincovou sobotu svatý Mikuláš,
v doprovodu Anděla a jeho pomocníků. Děti dostaly sladkou odměnu a mohly si vybrat hezký
dárek.
Tak tedy v Novém roce 2021 máme touhu znovu
požehnat každý váš dům při tradiční Tříkrálové
sbírce. Začneme tentokrát v sobotu 9. ledna 2021
s požehnáním K+M+B i s letopočtem 2021. I
když, možná někdo řekne, že žádné obdarovánípožehnání od Boha nepotřebuje… někdo zase bude rád a rád také koledníkům něco přidá do

kasičky.
Pak máme hned druhou lednovou neděli 10. 1.
2021. To je den narození patronky naší farností,
malé velké světice sv. Filoménky. Máme tedy
každou neděli vždy mši sv. v 9 hod.a navíc také
v 11 hod. Tak když chcete déle spát, můžete stihnouti jedenáctou.
Na narozeniny sv. Filomény 11. 1. bude ta jedenáctá ve farním kostele a současně bude slavnostně ustanoveno obnovené historické bratrstvo
sv. Filomény, do kterého vstoupí a zapojí se první
zájemci z řad farnosti i obyvatel ČR. Protože to
bude obnovené bratrstvo, které zde bylo založeno
už v 19. století, a časem se na vše zapomnělo a
nakonec stav jejího kostela – tedy farního byl takový, že byla z bezpečnostních důvodů nařízena
demolice, už teď by na tom místě byla jen holá
pláň. Tak bychom to dopracovali… ale Filoménka
řekla NE. Bohu díky a její obnovené bratrstvo je
dalším krokem nejen k záchraně a obnově tradic,
ale také novou výzvou pro tento, tak náročný čas.
I s novou nadějí.
A nakonec ještě radost z dětí. Mohou přijít, dostat nové informace – poznání. A to pouhé vzdělávání nikomu nedá. Setkávají se děti mladší i
starší. Je možné se připojit i v druhém pololetí.
Aktualizovaný program naší farnosti najdete na
našem webu či na nástěnkách.
Příležitost ke svaté zpovědi – každý pátek v čase
15-18, na první soboty. Návštěvy u nemocných
můžete domluvit osobně u sestry Hanky anebo na
tel. č. 731 646 800.
Přeji vám všem, vašim rodinám a blízkým požehnané Vánoce a nastávající rok LP 2021 a těším se
na setkání.
Pavel Dokládal
a společenství Českomoravské Fatimy
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Těšíme se, že i přes různá omezení způsobená
pandemií Covid-19, bude se moci uskutečnit letošní Tříkrálová sbírka v Koclířově a na Hřebči.
Požehnání koledníkům proběhne v sobotu 9. 1.
2021 v 10.30 hod. v Českomoravské Fatimě. Pokud nebude omezena možnost vycházení, věřím,
že se podaří vytvořit alespoň několik skupinek
koledníků. Jsou zvány děti i dospělí. Je možné, že
Vás navštíví pouze jeden koledník, protože nebude dostatek dobrovolníků. Ale i on přijde
s úmyslem podpořit dobrou věc a především
s požehnáním pro celý příští rok. V každém případě je třeba zachovat všechna pravidla – tedy
roušky, dezinfekci a zachování dostatečné vzdálenosti.
Pro ty z vás, kteří buď nebudete doma anebo ne-
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budete mít možnost přispět, můžete kontaktovat
mě osobně pro zajištění a především i pro požehnání K+M+B+2021 na tel. č. 731 598 752.
Tříkrálová sbírka bude v naší obci letos probíhat
od 9. do 17. 1. 2021.
Můžete také sledovat informace na webu svitavské Charity: https://svitavy.charita.cz/trikralovasbirka/.
Zaměstnanci Charity ve Svitavách usilují o
vznik domácí ošetřovatelské a paliativní péče,
která přinese občanům Svitavska pomoc v péči o
nemocné a umírající. Výtěžek sbírky bude použit
především na technické vybavení této služby,
jejíž otevření je plánováno v průběhu roku 2021.
Hanka Frančáková
koordinátorka TKS 2021 v Koclířově a na Hřebči

Adventní aktivita pro děti

Sportovní klub FC Koclířov, z.s.
V první řadě bychom rádi jménem našeho spolku
popřáli všem našim příznivcům hodně zdraví a
ať je rok 2021 lepší než ten minulý, a to ve všech
směrech.
V roce 2020 jsme museli čelit koronaviru, různým omezením a opatřením. Snad se nám společně podaří tento neřád porazit a vše se vrátí do
normálu třeba jako v roce 2019. Uvidíme, jak se
to podaří a kdy budeme moct dál naplno sportovat a pořádat i jiné akce. Chtěli bychom i touto
cestou poděkovat všem našim sponzorům a dárcům za podporu. Hlavně naší obci za velkou podporu a Pardubickému kraji za poskytnutí dotace v roce 2020 z Programu B1 ,,Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže“ ve výši
10000,- Kč.
Děkujeme za přízeň.

leden/únor 2021

Trosky B (Chrousti Koclířov)
Šipkařskou extraligovou sezonu 2019-2020 jsme
začali posílením týmu o hráče z České Třebové
Pavla Gregara. Pavel Gregar je velmi talentovaný
šipkový hráč, který předčil naše očekávání a
v extraligové tabulce bodování hráčů suverénně
zvítězil.
Tato sezóna byla výjimečná. Základní hrací část se
dohrála, Chrousti Koclířov již po sedmé v řadě získali extraligový titul, ale do bojů o mistra Pardubického kraje nezasáhli, jelikož se sezóna ukončila
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dříve kvůli epidemii Covid-19 (SARS-CoV-2).
Tímto bychom chtěli poděkovat obci Koclířov za
poskytnutí dotace, která nám pomáhá a podporuje jak k nákupu nových dresů a hracích pomůcek, ale i k cestování za ostatními hracími týmy.
Velmi si pomoci vážíme, děkujeme.
Všem v této nelehké době přejeme hodně zdraví,
šťastný nový rok 2021.
Foto zleva: Tomáš Motyčka, David Hrnčíř, Vlastimil
Kohút, Bronislav Drápela, Pavel Gregar, Miroslav
Martinů, Radek Matějičný
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