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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. 16. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 15. 
 3) Schválení uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev. č. 5/2015 s paní E.B., Koclířov k pozemku p.č. 392/5 a 392/4 v k.ú. 

Koclířov dle předloženého návrhu. 
 4) Schválení uzavření pracovní smlouvy s panem M.P. Koclířov na pracovní pozici dělník v údržbě obce od 1.5.2021 do 31.12.2021 dle 

předloženého návrhu. 
 5) Schválení uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 1/2021 s p. R.K. a p. M. K., Vendolí na prostory v části domu čp. 243 

v Koclířově dle  předloženého návrhu a to od 30.4.2021 do 31.10.2021 za celkové nájemné 300,- Kč. 
 6) Schválení souhlasu vlastníka pozemku s podnájmem – nájemní smlouva č. 3/2020 p. J. K., Koclířov na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. 

Koclířov dle předloženého návrhu.  
 7) Schválení uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby o smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s  p. L.H. a 

M.P. Koclířov na stavbu „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“ dle předloženého návrhu (pozemky p.č. 5433/1 a 
p.č. 5431 obojí v k.ú. Koclířov). 

 8) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2021 s Jezdeckým klubem Milana Beneše, z.s.. IČ: 22750363 z rozpočtu obce 
dle předloženého návrhu. 

 9) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2021 s p. R.S., Koclířov z rozpočtu obce dle předloženého návrhu. 
10) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2021 se  ZO ČZS Koclířov, IČ: 72543990 z rozpočtu obce dle předloženého 

návrhu. 
11) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2021 se  Sportovním klubem FC Koclířov, z.s.  IČ: 49326945 z rozpočtu obce 

dle předloženého návrhu. 
12) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokalita nad 

Poštou Koclířov s AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339, Svitavy. Navýšení ceny dle rozpočtu o 60 245,79 Kč bez DPH na celkovou 
cenu SOD + dodatku č.1 ve výši 1534450,23 Kč bez DPH a prodloužení doby provedení díla do 30.6.2021 z důvodu změny 
požadavků SUS PK při realizaci díla na část veřejného osvětlení dle předloženého návrhu. 

13) Schválení oznámení o výběru dodavatele akce: „Rekonstrukce ústředního vytápění u objektu Základní školy Koclířov na základě 
doporučení hodnotící a výběrové komise ze dne 27.4.2021. 

14) Schválení rozpočtového opatření č. 7/2021. 
15) Schválení navýšení ceny základního nájemného v obecních bytech od 1.7.2021 (čp. 54, čp. 100, čp. 103, čp. 122, čp. 128, čp. 134, 

čp. 215 a čp. 216). 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 16. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 15.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev. č. 5/2015 s p. E.B., Koclířov (p.č. 392/5 a 392/4 obě v k.ú. Koclířov) dle 
přeloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. M. P., Koclířov na pracovní pozici dělník v údržbě obce od 1.5.2021 do 31.12.2021 dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 1/2021 s p. R.K. a p. M. K., Vendolí na prostory v části domu čp. 243 
v Koclířově dle přeloženého návhu a to na dobu určitou od 30.4.2021 do 31.10.2021 za celkové nájmné 300,- Kč. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nájemní smlouvy č- 3/2020 p. J. K., Koclířov na část pozemku p.č. 397/1 k.ú. Koclířov (14 
m2 – garážové stání) dle předloženého návrhu. 
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Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s p. L.H. a p. 
M. P. oba Koclířov na akci „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2021 s Jezdeckým klubem Milana Beneše, z.s., IČ: 22750363 z rozpočtu obce 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2021 s p. R.S., Koclířov z rozpočtu obce dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2021 se ZO ČZS Koclířov, IČ: 72543990 z rozpočtu obce dle předloženého 
návrhu. 
 
Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2021 se Sportovním klubem FC Koclířov, z.s., IČ: 49326945 z rozpočtu obce 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD lokalita NAD 
POŠTOU Koclířov“ s AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339, Svitavy – navýšení ceny dle rozpočtu o 60246,79 Kč bez DPH na celkovou cenu SOD 
+ dodatku č. 1 ve výši 1534450,23 Kč bez DPH a prodloužení doby provedení díla do 30.6.2021 z důvodu změny požadavků SUS PK při 
realizaci díla na část veřejného osvětlení dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2021 
Rada obce schvaluje oznámení o výběru dodavatele akce „Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu Základní školy Koclířov“ na základě 
doporučení hodnotící a výběrové komise ze dne 27.4.2021. 
 
Usnesení 14/2021  
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. 
 
Usnesení 15/2021  
Rada obce schvaluje navýšení ceny základního nájemného v obecních bytech od 1.7.2021 dle předloženého návrhu. 
 
 
Rada skončena: 20:20 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


