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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Prchal, p. Oubrechtová 
Omluven/a:  
Začátek: 17:40  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 10. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č.9. 
 3) Dotační výzvy Pardubického kraje pro rok 2021. 
 4) Schválení společného opatření k ochraně zaměstnanců zařazených do obecního úřadu Koclířov a dalších zaměstnanců obce 

Koclířov před ohrožením jejich zdraví při výkonu práce dle předloženého návrhu. 
 5) Žádost o výměnu bytu od paní Ž.K., Koclířov ze dne 8.3.2021. 
 6) Hospodaření obce-měsíční výkaz FIN 2-12 M za 2/2021. 
 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Koclířov, IČ: 00276839 od Pardubického kraje, krajský úřad-odbor 

finanční ze dne 9.3.2021. 
 8) Schválení uzavření pracovní smlouvy s panem D.D. Koclířov od 1.4.2021 do 31.12.2021 dle předloženého návrhu (placeno 

z rozpočtu obce). 
 9) Schválení rozpočtového opatření č. 4/2021. 
10) Žádost o prodej pozemku od pana R.K. Koclířov ze dne 15.3.2021. 
11) Schválení dodavatele akce „Rekonstrukce střechy, krytiny a klempířských prvků na č.p. 100“ na základě doporučení hodnotící 

komise+návrh smlouvy. 
12) Žádost od Fatimy Koclířov – akce 19.3.2021 -kostel – mše. 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 10. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 9.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí dotační výzvy Pardubického kraje pro rok 2021. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje společné opatření k ochraně zaměstnanců zařazených do obecního úřadu Koclířov a dalších zaměstnanců obce Koclířov 
před ohrožením jejich zdraví při výkonu práce dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o výměnu bytu od paní Ž.K. Koclířov ze dne 8.3.2021. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí hospodaření obce a plnění rozpočtu obce Koclířov za rok 2021 dle měsíčního výkazu FIN 2-12M za 2/2021. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Koclířov, IČ: 00276839 od Pardubického kraje, 
krajský úřad-odbor finanční ze dne 9.3.2021. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy (hrazené z rozpočtu obce) s panem D.D. Koclířov od 1.4.2021 do 31.12.2021 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 4/2021. 
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku od pana R.K.Koclířov ze dne 15.3.2021. 
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Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce střechy, krytiny a klempířských prvků na č.p. 100“ na základě doporučení hodnotící 
komise a schvaluje návrh smlouvy o dílo s klempířstvím R.B., IČ: 76068358, Svitavy. 
 
Usnesení 12/2021  
Rada obce bere na vědomí pozvání od Mons. P.D. na bohoslužbu 19.3.2021 v 1800 ke cti sv. Josefa. 
 
 
 
 
Rada skončena: 22:50 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


