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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Prchal, p. Oubrechtová 
Omluven/a:  
Začátek: 17:30  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 9. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č.8. 
 3) Žádost o poskytnutí finanční podpory na činnost záchranné stanice Zelené Vendolí ze dne 24.2.2021. 
 4) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 4/2021 s panem J.Š. Svitavy na pozemky p.č. část: p.p.č. 1368/2 o výměře 104 m2 a část 

p.p.č. 1366 o výměře 178 m2 a část p.p.č. 2615/1 o výměře 32 m2 všechny v k.ú. Koclířov. Celková výměra plochy nájmu činní 314 
m2 dle předloženého návrhu. 

 5) Žádost o projnájem obecního bytu od pana M.O. Mladějov na Moravě ze dne 1.3.2021. 
 6) Žádost o prodej pozemků p.č. 2664/5, p.č. 128/1 a p.č. 92/7 všechny v k.ú. Koclířov dle GP č. 720-039/2021 a pozemek p.č. 2664/4 dle 

GP č. 630-565/2018 v k.ú. Koclířov. Nabídka k odprodeji p.č. 3046 dle GP č. 630-565/2018 v k.ú. Koclířov od p. M.P. ze dne 1.3.2021. 
 7) Žádost o odkup pozemků p.č. 2124/6 a p.č. 2123 a p.č. 2124/19 vše v k.ú. Koclířov pana R.D. Svitavy ze dne 1.3.2021. 
 8) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 5/2021 s panem D.D. a paní J.D. oby bytem Koclířov na pozemky část p.p.č. 1366 o výměře 

38 m2 a část p.p.č. 2615/1 o výměře 172 m2 obě v k.ú. Koclířov. Celková plocha výměry plochy nájmu činí 210 m2 dle předloženého 
nájmu. 

 9) Žádost o prodej pozemku p.č. 1585/5 dle nového GP č. 713-675-2020v k.ú. Koclířov od paní M.H. Javorník ze dne 3.3.2021. 
10) Žádost o koupi pozemku p.č. 2615/68 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 713-675-2020 od Ing. Š.B. Brno ze dne 8.3.2021. 
11) Zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu „Výměna otvorových prvků č.p. 128,134 a 103“ dle předloženého návrhu. Oslovení 3 

firem- zajistí starosta. 
12) Schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 128/9 v č.p. 128 v Koclířově se sl. S.O. Koclířov, od 15.3.2021 na dobu neurčitou dle 

předloženého návrhu. 
13) Nabídka na pořízení veřejné servisní cyklostanice-Koclířov/Cyklohub od společnosti Cyklohub s.r.o. ze dne 4.3.2021. Pověření 

k elektronickému podpisu dotace paní E.V. 
14) „Rekonstrukce vytápění základní školy Koclířov“ -schválení podání žádosti o dotaci na MFČR Podpora rozvoje o obnovy 

materiálně technické základny regionálního školství (schválení investice a záměru). 
15) Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.1.2016 k bytu č. 5 v č.p. 100 v Koclířově s paní P.M. Koclířov dle předloženého 

návrhu a nového evidenčního listu. 
16) Žádost o prodej pozemků nově vzniklých p.č. 2615/69. 3054,3053 a 1585/6 dle nového GP č. 713-675-2020 od pana J.P. Koclířov. 

Žádost ze dne 8.3.2021. 
17) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2021. 
18) Zpráva starosty o probíhajících opravách v č.p. 140 (2 byty 1 kk- pronajmout od 1.4.2021 chybí dokončit elektroinstalace – p. Kala, 

kuchyňské linky- p. Augusta)  
19) Nabídka od spol. OUTDOOR AKZENT s.r.o. Praha 4 na stojan pro reklamní kampaň  otevření nové prodejny LIDL ve Svitavách, 

krátkodobí pronájem (cca 2 měsíce) 1.5.-30.6.2021 p.č 2642 k.ú. Koclířov dle žádosti ze dne 9.3.2021. 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 9. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 8.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce neschvaluje poskytnutí finanční podpory na činnost záchranné stanice Zelené Vendolí dle žádosti ze dne 24.2.2021. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4/2021 s panem J.Š. Svitavy na pozemky části p.p.č. 1368/2 k.ú. Koclířov o výměře 104 m2, 
část p.p.č. 1366 o výměře 178 m2 k.ú. Koclířov a část p.p.č. 2615/1 o výměře 32 m2 k.ú. Koclířov. Celková výměra plochy nájmu činí 314 m2 se 
pronajímá na dobu neurčitou od 15.3.2021 ze 1 Kč/m2/rok, tj. 314 Kč/rok. Dle předloženého návrhu. 
  
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana M.O. Mladějov na Moravě, ze dne 1.3.2021. Žádost bude zařazena do 
pořadníku žadatelů o pronájem obecních bytů. 
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Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 2664/5, p.č. 128/1 a p.č. 92/7 vše v k.ú. Koclířov dle GP č. 720-039/2021 a pozemek 
p.č. 2664/4 dle GP č. 630-565/2018 v k.ú. Koclířov a nabídku k odprodeji p.č. 3046 dle GP č. 630-565/2018 v k.ú. Koclířov ze dne 1.3.2021 od 
p. M.P. Praha 9.  
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkup pozemků p.č. 2124/6 a p.č. 2123 a p.č. 2124/19 vše v k.ú. Koclířov od pana R.D. Svitavy ze dne 
1.3.2021. 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 5/2021 s panem D.D. a paní J.D. oba bytem Koclířov na pozemky část p.p.č. 1366 o výměře 
38 m2 a část p.p.č. 2615/1 o výměře 172 m2 obě v k.ú. Koclířov. Celková výměra plochy nájmu činí 210 m2 se pronajímá na dobu neurčitou od 
15.3.2021 za 1 Kč/m2/rok, tj. 210 Kč/rok dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 1585/5 dle nového GP č. 713-675-2020 v k.ú. Koclířov od paní M.H. Javorník ze dne 
3.3.2021. 
Usnesení 10/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 2615/68 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 713-675-2020 od Ing. Š.B.Brno ze dne 
8.3.2021. 
Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy „Výměna otvorových prvků v č.p. 128,134 a 103“ dle předloženého návrhu. Rada obce pověřuje starostu 
oslovením 3 firem. 
Usnesení 12/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 128/9 v č.p. 128 v Koclířově se sl. S.O. Koclířov na dobu neurčitou od 15.3.2021 dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2021  
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rozvoj cykloturistiky (v oblasti cestovního ruchu – sportu a volnočasových aktivit 104553) 
nabíjecí stanice na elektrokola a pověřuje paní E.V. zaměstnance obce k elektronickému podpisu podání žádosti. 
 
Usnesení 14/2021  
Rada obce schvaluje záměr rekonstrukce vytápění ZŠ Koclířov a podání žádosti o dotaci na MFČR-Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství. 
 
Usnesení 15/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.1.2016 k bytu č. 5 v č.p. 100 v Koclířově s paní P.M.dle předloženého 
návrhu a nového evidenčního listu. 
 
Usnesení 16/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemků nově vzniklých p.č. 2615/69, p.č. 3054, p.č. 3053 a p.č. 1585/6 vše v K./. Koclířov dle 
nového GP č. 713-675-2020 od pana J.P. Koclířov ze dne 8.3.2021. 
Usnesení 17/2021  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 3/2021. 
 
Usnesení 18/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o probíhajících opravách v č.p. 140. 
 
Usnesení 19/2021  
Rada obce bere na vědomí nabídku na krátkodobí pronájem od 1.5.-30.6.2021 p.č. 2642 k.ú. Koclířov od spol. OUTDOOR AKZENT s.r.o. 
Praha 4 na stojan pro reklamní kampaň ze dne 9.3.2021. 
 
Rada skončena: 22:50 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala  
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


