
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 28/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 03.08.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Kala, p.Augusta, p. Prchal, p. Oubrechtová,  
Omluven/a: p. Tesař 
Začátek: 18:00 
Radu obce vede místostarosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 28. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 27. 
 3) Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení pozemků p.č. 2123,2124/6 a 2124/19 všechny v k.ú. Koclířov od paní M.K. a pana 

R.K., oba bytem Koclířov ze dne 21.7.2021. 
 4) Schválení uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev. č. 1/2013 s paní K.Z. a panem K.Z., oba bytem Koclířov, k části 

pozemku p.č. 1379 o výměře 215 m2 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu. 
 5) Schválení uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev. č. 3/2011 s panem M.Č. trvale bytem Koclířov, k části pozemku p.č. 

1379 o výměře 136 m2 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu. 
 6) Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků č. 8/2019 s panem P.K. Koclířov, dle předloženého návrhu. 
 7) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s paní Š.H. Koclířov a panem A.H. Svitavy dle předloženého 

návrhu. 
 8) Schválení smlouvy o úhradě nákladů s Lesy Česká republika, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové, IČ: 42196451 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 28. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 27.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemků p.č.2124/6, p.č. 2123, a p.č. 2124/19, všechny v k.ú. Koclířov od paní M.K. a pana R.K., 
oba bytem Koclířov ze dne 21.7.2021.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ev.č. 1/2013 s paní K.Z. a panem K.Z. oba bytem Koclířov k části pozemku 
p.č. 1379 v k.ú. Koclířov o výměře 215 m2 ke dni 7.7.2021 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s panem M.Č. Koclířov, k části pozemku p.č. 1379 o výměře 136 m2 v k.ú. 
Koclířov ke dni 8.7.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků č. 8/2019 s panem P.K. Koclířov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 7/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s paní Š.H. Koclířov a panem A.H. Svitavy, dle 
předloženého návrhu na umístění vodovodní přípojky na části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov.  
 
Usnesení 8/2021  
Rada obce schvaluje projenání bodu č. 8 na příští radě obce. 
 
 
Rada skončena: 20:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


