
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 14/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 13.4.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, , p. Prchal,  p. Kala 
Omluven/a:  
Začátek: 17:00  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 14. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 13. 
 3) Schválení uzavření smlouvy č. SMLM_305/1191/MS/86/2021 se správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031- smlouva 

o podmínkách zřízení stavby „Vodovodní řad pro výstavbu RD lokalita nad poštou Koclířov“dle předloženého návrhu. 
 4) Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022202/SOSB 

VB/1 Koclířov p.č. 5252/SS200, knn se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035( nová přípojka nn pro výstavbu RD- manželé 
H.  p.č. 5676,2615/1 obě v k.ú. Koclířov) dle předloženého návrhu smlouvy, jednorázová náhrada 7080,- Kč + DPH.   

 5) Schválení objednávky na rekonstrukci části VO (veřejného osvětlení) 7ks lamp včetně dodávky a montáže v  lokalitě nad starou 
poštou u č.p. 54 směr M.Třebová se společností AVJ-Stavby s.r.o., IČ: 03199339, Svitavy (zajistí místostarosta obce). 

 6) Termín konání výběrového řízení na pracovní pozici účetní obce Koclířov dne 16.04.2021 v 15:30 na OÚ Koclířov. Komise ve složení 
pan J.T., paní E.P., pan R.S. zapisovatel: paní E.V. 

  
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 14. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 13.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č. SMLM-305/1191/MS/86/2021 se správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031- 
smlouva o podmínkách zřízení stavby „Vodovodní řad pro výstavbu RD lokalita nad poštou Koclířov“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022202/SOBS 
VB/1 Koclířov p.č. 5252/SS200,knn se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 (nová přípojka pro výstavbu RD- manželé H. p.č. 
5676,2615/1 obě v k.ú. Koclířov) za jednorázovou náhradu – 7080,- Kč + DPH dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na rekonstrukci části VO (veřejného osvětlení) 7ks lamp včetně dodávky a montáže v lokalitě nad 
starou poštou u č.p. 54 Koclířov směr M. Třebová se společností AVJ- Stavby, s.r.o., IČ: 03199339, Svitavy. Zajistí místostarosta obce. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí termín konání výběrového řízení na pracovní pozici účetní obce Koclířov dne 16.04.2021 v 15:30 na OÚ Koclířov. 
Komise ve složení: pan J.T., paní E.P., Pan R.S., zapisovatel: paní E.V. 
 
 
 
Rada skončena: 19:20 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


