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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová 
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 25. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 24. 
 3) Schválení uzavření objednávky na opravu sádrokartonových podhledů a stěn arkýřů v bytě č.p. 103 v Koclířově s panem J.C. 

Koclířov, IČ: 07112319. 
 4) Rada obce bere na vědomí získání dotace od Pardubického kraje ve výši 76 410,- Kč na obnovu, zajištění a vychova lesních 

porostů do 40 let věku. 
 5) Rada obce bere na vědomí informace k dotazům týkajícím se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody 

z ministerstva spravedlnosti ČR, Č.j. MSP-6912021-OSZ-SP/1. 
 6) Rada obce bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 31.5.2021- dohoda o práci z domova (home office) 

s paní Bc. M.P. – pozice účetní obce dle předloženého návrhu. 
 7) Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického 

kraje“ ve výši 37 540,- Kč dle předloženého návrhu. 
 8) Projednání návrhu podmínek prodeje pozemku pro výstavbu RD na p.č. 5349/6, 5349/7, 5349/3, 5349/4, 5349/5, 5132 dle návrhu 

JUDr. Čepelkové – advokát ev.č. 11363. 
 9) Informace o neposkytnutí dotace od ministerstva financí ČR na akci: „ Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu ZŠ Koclířov 

č.p. 125“. Ředitel zajistí nutnou opravu ústředního vytápění ZŠ na další topnou sezónu. 
10) Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od paní Ž.K., Koclířov. Žádost ze dne 7.7.2021. 
11) Návrh na dělení pozemku p.č. 5094 v k.ú. Koclířov. 
12) Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12 M za květen 2021. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 25. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 24.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na opravu sádrokartonových podhledů a stěn arkýřů v bytě č.p. 103 v Koclířově s panem J.C., 
IČ:07112319, Koclířov.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí získání dotace od Pardubického kraje ve výši 76 410,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 
věku. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí informaci k dotazům týkajcím se případného nároku veřejných funkcionářů na náhradu škody z ministerstva 
spravedlnosti ČR, Č.j. MSP-6912021-OSZ-SP/1.  
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce bere  na vědomí uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 31.5.2021- dohoda o práci z domova (home office) a paní Bc. 
M.P. – pozice účetní obce dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu „ Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického 
kraje“ ve výši 37 540,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce bere na vědomí návrh podmínek prodeje pozemku pro výstavbu RD na p.č. 5349/6, 5349/7, 5349/3, 5349/4, 5349/5, 5132 vše v k.ú. 
Koclířov dle návrhu JUDr. Čepelkové- advokát ev.č. 11363. 
 
Usnesení 9/2021  
Rada obce bere na vědomí informaci o neposkytnutí dotace od ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu ZŠ 
Koclířov č.p. 125“. Ředitel zajistí nutnou opravu ústředního vytápění ZŠ na další topnou sezónu. 
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Usnesení 10/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodloužení žádosti o obecní byt od paní Ž.K., Koclířov ze dne 7.7.2021. 
 
Usnesení 11/2021  
Rada obce bere na vědomí návrh na dělení pozemku p.č. 5094 v k.ú. Koclířov a schvaluje dělení pozemku. 
 
Usnesení 12/2021  
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu za měsíc květen 2021dle výkazu FIN 2-12 M 
 
 
 
 
Rada skončena: 21:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


