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Přítomni: p. Kala, p.Augusta, p. Prchal 
Omluven/a: p. Tesař, p. Oubrechtová 
Začátek: 17:30 
Radu obce vede místostarosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 22. 
 2) Přednesení ústní zprávy místostarosty obce o plnění rady obce č. 21. 
 3) Schválení uzavření darovací smlouvy s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub „Radost“ , Barákova 23, 

796 01 Prostějov, IČ: 47922281. 
 4) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p.č. 2549/3; p.č. 5479 a p.č. 5473 všechny v k.ú. Koclířov od manželů O. a 

M.V., oba bytem Brno-Řečkovice, ze dne 1.6.2021. 
 5) Rada obce bere na vědomí informaci o nově vyhlášené výzvě Národní sportovní agentury „Kabina“, od Sportovního klubu FC 

Koclířov, z.s., ze dne 7.6.2021. 
 6) Schválení ukončení pachtovní smlouvy ev. č. 3/2018 a dodatku č. 1 o nájmu pozemků (část p.č. 128, část 2664/2 a část pozemku 

p.č. 92/3 všechny v k.ú. koclířov) dohodou e psní L.L. zastoupenou opatrovníkem panek L.P., dle předloženého návrhu. 
 7) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 7/2021 s panem P.E. bytem Koclířov, k části pozemku p.č. 409/2 o výměře 136 m2 v k.ú. 

Koclířov, dle předloženého návrhu. 
 8) Schválení cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce zázemí a kabin fotbalového hřiště v obci 

Koclířov“, předkládaného do programu NSA 16251, „Rozvoj místních sportovišť a zázemí-Kabina“ od společnosti Centrum 
evropského projektování a.s., IČ: 27529576 a uzavření objednávky. 

 9) Schválení uzavření pachtovní smlouvy č. 1/2021 s panem J.L. Koclířov, k pozemku p.č. 5340/1 o výměře 13849 m2 v k.ú. Koclířov 
dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 18.5.2021. 

10) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku č. 21/2020 s panem S.C. Koclířov, k pozemku p.č. 3/4 k.ú. 
Koclířov dle předloženého návrhu. Žádost ze dne 7.6.2021. 

11) Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva obce – 17.6.2021 v 1800 sál KD Koclířov č.p. 134 
     1) Úvod, zahájení  
     2) Schválení programu ZO č. 2, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
     3) Schválení zápisu ZO č. 1 z roku 2021 
     4) Zpráva o činnosti rady ( od č. 12/2021 – 22/2021 včetně)  
     5) Schválení změny stanov Skupinového vodovodu Svitavy DSO 
     6) Schválení předkládaného projektu s názvem „Rekonstrukce zázemí a kabin fotbalového hřiště v obci Koclířov“ do programu 

NSA  
         „Rozvoj místních sportovišť  a zázemí – Kabina“ včetně souhlasu se spolufinancováním akce 
     7) Dispozice s majetkem obce, všechny pozemky v k.ú. Koclířov: 
        - Bezúplatný převod části stávajícího pozemku p.č. 5133 od ČR SPU 
        - Bezúplatný převod pozemku p.č. 2082/14 od ČR-UZSVM 
        - Prodej pozemků p.č. 692/6, 2722/2 a 2649/39 nově vzniklých dle GP č. 722-101/2021 
        - Schválení nákupu pozemku p.č. 692/8 nově vzniklého dle GP č. 722-101/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 691/2 nově vzniklého dle GP č. 722-101/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 1379/1 nově vzniklého dle GP č. 729-153/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 1354/4 nově vzniklého dle GP č. 729-153/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 1379/2 nově vzniklého dle GP č. 729-153/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 1354/5 nově vzniklého dle GP č. 729-153/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 1354/3 nově vzniklého dle GP č. 729-153/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 1365/4 
        - Schválení nákupu pozemku p.č. 1369 
        - Prodej pozemků p.č. st. 768 a p.č. 2644/11 nově vzniklých dle GP č. 730-175/2021 
        - Prodej pozemku p.č. 5106 
        - Prodej pozemků p.č. 2549/3, 5479 a 5473 
        - Prodej pozemku p.č. 1297/1 nově vzniklého dle GP č. 716-681/2020 
        - Prodej pozemku p.č. 1297/11 nově vzniklého dle GP č. 716-681/2020 
        - Prodej pozemků p.č. st. 139/1 včetně nemovitosti čp. 143, p.č. 1288/1 nově vzniklých dle GP č. 716-681/2020 
     8) Diskuse 
     9) Závěr 
 

Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 22. 
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Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od místostarosty obce o plnění usnesení rady obce č. 21.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce neschvaluje uzavření darovací smlouvy s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR , z.s. klub „Radost“ Barákova 23, 
796 01 Prostějov, IČ: 47922281. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p.č. 2549/3, p.č. 5479 a p.č. 5473 všechny v k.ú. Koclířov od manželů O. a M.V., oba 
bytem Brno-Řečkovice ze dne 1.6.2021 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí informaci o nově vyhlášené výzvě Národní sportovní agentury „Kabina“ od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. ze 
dne 7.6.2021.  
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy ev.č. 3/2018 a dodatku č. 1 o nájmu pozemků p.č. 128 (část), p.č. 2664/2 (část) a p.č. 92/3 
(část) všechny v k.ú. Koclířov dohodou s paní L.L.zastoupenou opatrovníkem panem M.P. dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 7/2021 s panem P.E. Koclířov, k části pozemku p.č. 409/2 o výměře 136 m2 v k.ú. Koclířov 
na dobu neurčitou od 15.6.2021 za cenu 1,-Kč/m2/rok, tj. 136,-Kč/rok dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na zpracování žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce zázemí a kabin fotbalového hřiště v obci 
Koclířov“ předkládaného do programu NSA č. 16251 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí-Kabina“ pro spol. Centrum evropského projektování 
a.s., IČ: 27529576 dle cenové nabídky ze dne 2.6.2021 za cenu 23 000,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č.1/2021 s panem J.L. Koclířov, k pozemku p.č. 5340/1 o výměře 13849 m2 v k.ú. Koclířov na 
dobu neurčitou od 15.6.2021 za cenu 2500,-Kč/ha/rok, tj. 3262,-Kč dle předloženého návrhu smlouvy na základě žádosti ze dne 18.5.2021. 
 
Usnesení 10/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku č. 21/2020 s panem S.C., Koclířov k pozemku p.č. 3/4 v k.ú. 
Koclířov (část cca 176m2) dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 7.6.2021. 
 
Usnesení 11/2021  
Rada obce schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolané na den 17.6.2021 v 1800 v KD Koclířov č.p. 134 dle navrženého 
programu. 
 
 
 
Rada skončena: 20:15 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


