
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 26/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 13.07.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová, p. Kala přišel v 17:15 
Omluven/a:  
Začátek: 17:05 
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 26. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 25. 
 3) Schválení uzavření kupní smlouvy s panem F.V. Koclířov na prodej použitého automatického kotle na paletky zn. Atmos D40P 

včetně příslušenství (zásobník, podavač), dle předloženého návrhu za cenu 40 250,- Kč včetně DPH. 
 4) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 180 v k.ú. Koclířov od paní V.M., tč. Koclířov ze dne 8.7.2021. 
 5) Schválení smlouvy o dílo s panem Ing. V.C. na zpracování „Strategického rozvojového plánu obce Koclířov“ na období 2021-2031  

dle předloženého návrhu. 
 6) Schválení uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2020 s panem A.V. Koclířov, k bytu č. 6 v č.p. 243 v Koclířově dle 

předloženého návrhu. 
 7) Schválení doplnění herních prvků na p.p.č 1993 v k.ú. Koclířov z programu MMR ČR (Dotační titul). 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 26. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 25.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření kupní smlouvy o koupi movité věci s panem F.V. Koclířov, na kotel Atmos D40P včetně podavače a zásobníku 
pelet za cenu 35 000,- + DPH 15%. Celková cena činí 40 250,- Kč dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku pro výstavbu RD uveřejněného na webu obce p.č. 180 v k.ú. Koclířov od paní V.M, tč. 
Koclířov ze dne 8.7.2021. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. V.C., IČ: 12357693, Kukle na pořízení a zpracování „Strategického rozvojového plánu obce 
Koclířov“ na období 2021-2031 v provedení dle metodiky MMR ČR dle předloženého návrhu smlouvy. Tato smlouva plně nahrazuje smlouvu o 
dílo ze dne 7.10.2020. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2020 s panem A.V., Koclířov k bytu č. 6 v č.p. 243 v Koclířově na 
dobu určitou a to od 1.8.2021 do 31.7.2022, ostatní podmínky se nemění. Nebyl jiný vhodný uchazeč na tento byt dle seznamu žadatelů o byt 
vedeného obcí.  
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje doplnění herních prvků na stávajícím dětském hřišti na pozemku p.č. 1993 a 3013 oba v k.ú. Koclířov z možnosti podpory 
dotačního titulu od MMR ČR a pořízení dětského kolotoče letos z rozpočtu obce. 
 
 
 
Rada skončena: 19:00 hod.       
Zapsal/a: Jiří Tesař 
Ověřil/a: Rudolf Kala 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


