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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 19. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 18. 
 3) Žádost o koupi pozemku p.č. 1379/2 v k.ú. Koclířov dle GP č. 729-153/2021 od M.a L. Č., Koclířov ze dne 12.5.2021. 
 4) Schválení poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu obce Charitě Svitavy, IČ: 47490462 na zakoupení zdravotnických 

pomůcek, přístrojů a dalších položek  na nově vznikající službu ošetřovatelské a paliativní péče. 
 5) Žádost o odkoupení pozemků p.č. 692/6, 2722/2, 2649/39 dle nového GP č. 722-101/2021 všechny v k.ú. Koclířov a nabídka obci 

Kocířov na odkoupení pozemku p.č. 692/8 dle GP č. 722/101/2021 v k.ú. Koclířov od spol. K Nirváně s.r.o., IČ: 25257544 ze dne 
12.5.2021. 

 6) Žádost o koupi pozemku p.č. 1354/3 dle nového GP č. 729-153/2021 v k.ú. Koclířov od p. P. H., Koclířov ze dne 12.5.2021. 
 7) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 691/2 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 722-101/2021 od p. O. S. a p. P.S., oba bytem Koclířov ze 

dne 14.5.2021.  
 8) Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1365/4 a 1364/1 oba v k.ú. Koclířov a nabídka na prodej pozemků obci Koclířov a to p.č. 1369 a 

1372/1 oba v k.ú. Koclířov od La Pura Servis s.r.o., Koclířov ze dne 14.5.2021. 
 9) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1354/4 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 729-153/2021 od p. M.M., Koclířov ze dne 17.5.2021. 
10) Žádost o koupi pozemku p.č. 1379/1 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 729-153/2021 od p. K.Z. a p. K.Z., oba bytem Koclířov ze dne 

17.5.2021. 
11) Žádost o koupi pozemku p.č. 1354/5 v k.ú. Koclířov dl enového GP č. 729-153/2021 od p. J.D. a J.D., oba bytem Koclířov ze dne 

17.5.2021. 
12) Žádost o pronájem obecního bytu od p. M.P., Moravská Nová Ves ze dne 17.5.2021. 
13) Žádost o pacht pozemku p.č. 5340/1 v k.ú. Koclířov od p. J.L., Koclířov ze dne 18.5.2021. 
14) Žádost o prodej pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 716-681/2020 od p. L. M., Koclířov ze dne 18.5.2021. 
15) Schválení výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vodovodní řad Koclířov – 

Spáleniště“ dle předloženého návrhu, včetně zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení a jmenování komise pro 
hodnocení nabídek ve složení J.T. starosta obce, Ing. M.A. – vedoucí odboru živ. prost. MěU Svitavy a J.H. – Vodárenská Svitavy 
s.r.o. (náhradník p. P.A. – zastupitel a radní obce Koclířov). 

16) Žádost ředitele školy ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 o schválení výjimky pro školní rok 2021/2022 z nejnižšího 
počtu žáků dle žádoti ze dne 18.5.2021 (vyhláška č. 48/2005 Sb.). 

 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 19. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 18.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1379/2 v k.ú. Koclířov dle GP č. 729-153/2021 od M.a L. Č., Koclířov ze dne 
12.5.2021. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru  z rozpočtu obce Charitě Svitavy, IČ: 47490462 na zakoupení zdravotnických pomůcek, 
přístrojů a dalších položek  na nově vznikající službu ošetřovatelské a paliativní péče na základě dopisu 12.5.2021. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p.č. 692/6, p.č. 2722/2, p.č. 2649/39 dle nového GP č. 722-101/2021 všechny v k.ú. 
Koclířov z majetku obce a nabídku obci Koclířov na odkup pozemku p.č. 692/8 dle GP č. 722-101/2021 v k.ú. Koclířov od spol. K Nirváně, s.r.o., 
IČ: 25257544 ze dne 12.5.2021.  
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1354/3 dle nového GP č. 729-153/2021 v k.ú. Koclířov od p. P.H., Koclířov ze dne 
12.5.2021. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 691/2 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 722-101/2021 od p. O.S. a p. P.S., oba 
bytem Koclířov ze dne 14.5.2021. 
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Usnesení 8/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p.č. 1365/4 a p.č. 1364/1 oba v k.ú. Koclířov a nabídka na prodej pozemků obci 
Koclířov a to p.č. 1369 a 1372/1 oba v k.ú. Koclířov od spol. La Pura Servis s.r.o., ze dne 14.5.2021.  
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1354/4 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 729-153/2021 od p. M.M., Koclířov ze 
dne 17.5.2021. 
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č. 1379/1 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 729-153/2021 od p. K.Z. a K.Z., oba bytem 
Koclířov ze dne 17.5.2021. 
 
Usnesení 11/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1354/5 v k.u. Koclířov dle nového GP č. 729-153/2021 od p> J.D. a J.D., oba bytem 
Koclířov ze dne 17.5.2021. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. M.P., Moravská Nová Ves ze dne 17.5.2021. Žádost bude zařazena do 
seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu. 
 
Usnesení 13/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o pacht pozemku p.č. 5340/1 k.ú. Koclířov od p. J. L., Koclířov ze dne 18.5.2021. 
 
Usnesení 14/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Koclířov dle nového GP č. 716-681/2020 od p. L.M., Koclířov ze dne 
18.5.2021. 
 
Usnesení 15/2021 
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vodovodní řad 
Koclířov – Spáleniště“ dle předloženého návrhu, včetně zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení a jmenování komise pro 
hodnocení nabídek ve složení J.T. – starosta obce, Ing. M.A. – vedoucí odboru život. prost. MěU Svitavy a J. H. – Vodárenská Svitavy s.r.o. 
(náhradník p. P. A. – zastupitel a radní obce Koclířov). 
 
Usnesení 16/2021 
Rada obce schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného školským zákonem a prováděcím právním předpisem – vyhláška č. 48/2005 
Sb. pro školní rok 2021/2022 Základní škole a Mateřské škole Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 dle žádosti ředitele ZŠ a MŠ Koclířov ze 
dne 18.5.2021. 
 
 
 
Rada skončena: 20:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Mgr. Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


