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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Kala, p. Prchal 
Omluven/a: p. Oubrechtová 
Začátek: 17:55 
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 21. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 20. 
 3) Schválení cenové nabídky na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Pardubického kraje „Rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje“ na realizaci 
projektu „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov-Spáleniště“ od společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. se sídlem nám. 
Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514 a uzavření objednávky. 

 4) Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Skupinovým vodovodem Svitavy, d.s.o. se sídlem T.G.Masaryka 
25, 568 02 Svitavy, IČ: 60891068, dle předloženého návrhu ve výši 450 00,- Kč. 

 5) Schválení uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem Svitavy, IČ: 60891068, dle předloženého návrhu, dar ve výši 
20 000,- Kč. 

 6) Rada obce bere na vědomí doplnění žádosti ze dne 14.5.2021 od společnosti La Pura Servis, s.r.o. Koclířov 128, IČ: 05592062, ze 
dne 31.5.2021. 

 7) Rada obce bere na vědomí informaci o znovuotevření restaurace od paní L.P., ze dne 31.5.2021. 
 8) Rada obce bere na vědomí statistiku o vrácení podepsaných souhlasů o zvýšení nájemného v obecních bytech ze dne 31.5.2021. 
 9) Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o obecní byty, včetně DPS, ke dni 28.5.2021. 
10) Schválení objednávky na PD akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v Koclířově“ od spol. P&P In Tech s.r.o., IČ: 07182619. 
 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 21. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 20.  
 
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Pardubického kraje „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje“ na realizaci projektu 
„Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov – Spáleniště“ společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. Československé 
armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514 na základě cenové nabídky ze dne 28.5.2021. 
 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Skupinovým vodovodem Svitavy, d.s.o. se sídlem T.G.Masaryka 
25, 568 02 Svitavy, IČ: 60891068 ve výši 450 000,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se Skupinovým vodovodem Svitavy, d.s.o., IČ: 60891068 na dar ve výši 20 000,- Kč dle 
předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere na vědomí dopnění žádosti ze dne 14.5.2021 od spol. La Pura Servis, s.r.o., Koclířov 128, IČ: 05592062 ze dne 31.5.2021 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce bere na vědomí informaci o znovuotevření restaurace v KD Koclířov od paní L.P. ze dne 31.5.2021. 
 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce bere na vědomí statistiku vrácených podepsaných návrhů na zvýšení nájemného v obecních bytech ze dne 31.5.2021. 
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Usnesení 9/2021  
Rada obce bere na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o pronájem obecních bytů, včetně DPS ke dni 28.5.2021. 
 
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na projektovou dokumentaci – Rekonstrukce vodovodního řadu v Koclířově, dokumentace pro 
provedení prací, soupis prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se spol. P&P InTech, s.r.o., IČ: 07182619, Svitavy dle cenové nabídky ve 
výši 235 000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
 
Rada skončena: 20:05 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


