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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. 17. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty o plnění rady obce č. 16. 
 3) Schválení uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu základní školy Koclířov“ se spol. Depuratus s.r.o. 

IČ: 08007055 dle předloženého návrhu smlouvy a podmínek. 
 4) Schválení výzvy k podání nabídky na zhotovení díla „Obnova KD Koclířov, vč. vybavení“ dle předloženého návrhu výzvy. 
 5) Schválení odměny řediteli ZŠ a MŠ Koclířov Ing. M.A. 
 6) Schválení uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě ev. č. 21/2020 s panem S.C. Koclířov (pozemek p.č. 3/4 část v k.ú. Koclířov) dle 

předloženého návrhu. 
 7) Schválení ukončení smlouvy dohodou- smlouva ev.č. 7/2010s panem M.S, Koclířov k pozemku p.č. 392/5 k.ú. Koclířov dle 

předloženého návrhu. 
 8) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 4/2015 s paní J.K., Koclířov (pozemek 392/4 k.ú. Koclířov)dle 

předloženého návrhu. 
 9) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2021 s klubem pejskařů pozitivního tréninku,z.s., IČ: 03787532 z rozpočtu 

obce ve výši 9 000,- Kč. 
10) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2021 se SDH Koclířov, IČ: 64210731 z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč. 
11) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2021 s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 z rozpočtu obce ve 

výši 26 250,- Kč. 
12) Žádost o prodej pozemku p.č. 5106 v k.ú. Koclířov od pana J.K. Koclířov ze dne 3.5.2021. 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 17. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 16.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu základní školy Koclířov“ se spol. Depuratus s.r.o. IČ: 
08007055 dle předloženého návrhu smlouvy a podmínek. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na zhotovení díla „Obnova KD Koclířov, vč. vybavení“ dle předloženého návrhu výzvy. 
Nabídky budou podány do 25.5.2021 do 900 hod. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje odměnu řediteli ZŠ a MŠ Koclířov Ing. M.A. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev.č. 21/2020 s panem S.C. Koclířov (pozemek p.č. 3/4 část v k.ú. Koclířov) dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje ukončení smlouvy ev.č. 7/2010 s panem M.S. Koclířov k pozemku p.č. 392/5 v k.ú. Koclířov dohodou, dle předloženého 
návrhu. Paní Oubrechtová před hlasováním upozornila na případný střed zájmů. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev.č. 4/2015 s paní J.K. Koclířov (pozemek p.č. 392/4 k.ú. Koclířov) dle 
předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2021 klubem pejskařů pozitivního tréninku, z.s., IČ: 03787532 z rozpočtu obce 
ve výši 9 000,- Kč.  
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2021 s SDH Koclířov, IČ: 64210731 z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč.  
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Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2021 s Římskokatolickou farností Koclířov u Svitav, IČ: 49325884 z rozpočtu 
obce ve výši 26 250,- Kč. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 5106 v k.ú. Koclířov od pana J.K. Koclířov ze dne 3.5.2021 
 
 
Rada skončena: 19:15 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


