
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 13/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 6.4.2021 na OÚ Koclířov 
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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, , p. Prchal,  p. Kala 
Omluven/a:  
Začátek: 17:30  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 13. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 12. 
 3) Schválení uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem na základě doporučení hodnotící komise na akci: „Výměna otvorových prvků 

v č.p. 128,134  103“. 
 4) Schválení účetní závěrky za rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426. Včetně schválení 

převodu hospodářského výsledku (kaladného) do rezervního fondu odpisového plánu na rok 2021. 
 5) Schválení poskytnutí příspěvku na Linku bezpečí, z.s. ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce. 
 6) Uzavření dohody o narovnání s panem J.K. Svitavy – informování rady obce o postupu této věci přes advokátní kancelář JUDr. 

M.B. Svitavy. 
 7) Termín pro vyúčtování záloh za služby za rok 2020 spojené s užíváním obecních bytů a nebytových prostor dle nájemních smluv je 

max. do 30.4.2021, kdy nájemník obdrží vyúčtování do svých rukou. Zajistí místostarosta obce. 
 8) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2021. 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 13. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 12.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem RI okna a.s. IČ: 60724862, okna Svitavy cz, T.G.Masaryka 55/18, Svitavy na akci: 
„Výměna otvorových prvků v č.p. 128,134 a 103 na základě doporučení hodnotící a výběrové komise za cenu 246 740,60 Kč bez DPH. 
 
Usnesení 4/2021  
a) Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 a převedení 
hospodářského výsledku ve výši 1545,40 Kč do rezervního fondu a využití daňové úspory 167,70 Kč na úhradu nákladů v hlavní činnosti. 
 
b) Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 na rok 2021. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na Linku bezpečí,z.s. IČ:61383198 (darovací smlouva) ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí informaci od starosty ve věci uzavření dohody o narovnání s panem J.K. Svitavy v zastoupení advokátní kanceláře 
JUDr. M.B. Svitavy (pozemek p.č. 5132 v k.ú. Koclířov) ze dne 6.4.2021. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce bere na vědomí termín vyúčtování záloh za služby za rok 2020 spojené s užíváním obecních bytů a nebytových prostor dle 
nájemních smluv je max. do 30.4.2021, kdy nájemník obdrží vyúčtování do svých rukou. Zajistí místostarosta obce. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 5/2021. 
 
 
Rada skončena: 21:15 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


