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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, , p. Prchal,  p. Kala 
Omluven/a:  
Začátek: 17:45  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 15. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 14. 
 3) Zpráva starosty o výsledku VŘ na pozici účetní obce ze dne 16.4.2021 (ústní+viz protokol). 
 4) Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene_služebnosti IV-12-2015634/VB/2,Koclířov, SchumiTransport kvn+dts+knn 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu (jedná se o břemena na pozemky p.č. 580,  2646/12, 
5414/1, 5414/3 a 5424všechny v k.ú. Koclířov za cenu jednorázového vyrovnání 81 199,- Kč +DPH. 

 5) Zpráva o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na cyklostezku Svitavy- Koclířov ze dne 14.4.2020 od místostarosty města 
Svitav pana P.Č. 

 6) Schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově s paní J.A., Koclířov dle 
předloženého návrhu. 

 7) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2020 s panem J.D., Koclířov k bytu č. 4 v č.p. 243 v Koclířově dle 
předloženého návrhu. 

 8) Schválení uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2016 s panem R.H., zastoupenám opatrovníkem obcí Koclířov- 
starostou panem J.T. k bytu č. 32 v č.p. 243 v Koclířově dle předloženého návrhu. 

 9) Schválení uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2019 s panem P.K., Koclířov k bytu č. 6 v č.p. 100 v Koclířově dle 
předloženého návrhu. 

10) Schvalení uzavření nájemní smlouvy č. 6/2021 s paní M.P. a panem M.P., oba bytem Koclířov k části pozemků p.č. 1284 a 2615/1 
celkem se jedná o výměru 102 m2 -pozemky v k.ú. Koclířov – dle předloženého návrhu. 

11) Rada obce rozpočtové opatření č. 6/2021 dle předloženého návrhu. 
12) Nabídka na možnost řešení žádostí o dotace na projekty dle sdělení RPA-manažerky paní J.S., skupina RPA Starobrněnská, Brno 

(projekty: ZŠ tělocvična, oprava střechy haly-vedle č.p. 243 pro odpadové hospodářství a úpravu plochy před KD, hřbitovem a 
Areálem zdraví). 

13) Schválení udělení souhlasu umožnění podpachtu u smluv č. ev. 11/2018 a č. 4/2019 uzavřené s pachtýřem paní K.K. Koclířov, na 
základě její žádosti ze dne 20.4.2021. 

 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 15. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 14.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí zprávu od starosty obce o výsledku výběrového řízení na pozici účetní obce ze dne 16.4.2021. Nová účetní obce 
paní Bc M.P. nastoupí od 1.6.2021.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IV- 12-2015634/VB/2, Koclířov, SchumiTransport, kvn+ dts+ 
knn se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 dle předloženého návrhu. Věcná břemena na pozemky p.č. 580, p.č. 2646/12, p.č. 
5414/1, p.č. 5414/3 a p.č. 5424 všechny v k.ú. Koclířov za jednorázovou úhradu 81 199,- Kč + DPH.  
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí zprávu o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na cyklostezku Svitavy-Koclířov ze dne 14.4.2021 od 
místostarosty města Svitavy pana P.Č. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově s paní J.A. Koclířov na 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.5.2021 do 31.7.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2020 k bytu č. 4 v č.p. 243 v Koclířově s panem J.D., Koclířov na 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.5.2021 do 30.4.2022 dle předloženého návrhu. V současné době není vhodnější zaájemce 
na obsazení bytu. 
 
 



VÝPIS ZE ZÁPISU č. 15/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 20.4.2021 na OÚ Koclířov 

 

2 

 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 4.10.2016 s panem R.H. k bytu č. 3 v č.p. 243 v Koclířově v zastoupní 
opatrovníkem obcí Koclířov na dobu určitou a to od 1.5.2021 do 30.4.2022 dle předloženého návrhu. Není vhodnější kandidát na obsazení 
bytu. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1.5.2019 k bytu č. 6 v č.p. 100 v Koclířově s panem P.K. Koclířov na 
dobu určitou a to od 1.5.2021 do 30.4.2022 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 6/2021 s paní M.P. a panem M.P. oba bytem Koclířov na část pozemku p.č.1284 (79m2) a 
2615/1 (23m2) za celkové roční nájemné 102,- Kč/ročně od 1.5.2021 na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce bere na vědomí nabídku na žádosti o dotace od RPA , Starobrněnská, Brno ze dne 16.4.2021. 
 
Usnesení 13/2021 
Rada obce uděluje souhlas s podpachtováním pozemků pachtýři platných smluv ev. č. 11/2018 a č. 4/2019 a to paní K.K., Koclířov. 
 
 
 
 
Rada skončena: 20:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


