
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 31/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 24.08.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 31. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 30. 
 3) Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.Š., bytem Svitavy. Žádost ze dne 19.8.2021. 
 4) Rada obce bere na vědomí stav zaplacených poplatků za komunální odpad ke dni 23.8.2021. 
 5) Schválení rozpočtového opatření č. 11/2021. 
 6) Žádost o bezúplatný pronájem Areálu zdraví na den 25. září 2021 na akci: „Kotlík a kotlíkový guláš“. Odpovědná osoba paní M.C . 

Žádost ze dne 24.8.2021. 
 7) Seznam žáků ZŠ Koclířov ve školním roce 2021/2022. 
 8) Stav prací na PD a související inženýrská činnost „Revitalizace veřejného prostranství, parkoviště, chodníku před kulturním 

domem č.p. 134, Koclířov a Areálu zdraví“. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 31. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 30.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od pana J.Š., bytem Svitavy. Žádost ze dne 19.8.2021. Žádost bude zařazena do 
pořadníku žadatelů o obecní byty. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí stav zaplacených poplatků za komunální odpad ke dni 23.8.2021. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 11/2021. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem Areálu zdraví na den 25.9.2021 SDH Koclířov a klubu Pejskařů za účelem uspořádání akcí „Kotlík a 
kotlíkový guláš“ dle žádosti ze dne 24.8.2021. Odpovědná osoba za tuto akci bude paní M.C. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce bere na vědomí seznam žáků ZŠ Koclířov ve školním roce 2021/2022. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce bere na vědomí stav prací na PD a související inženýrské činnosti „Revitalizace veřejného prostranství, parkoviště, chodníku před 
kulturním domem č.p. 134, Koclířov a Areálu zdraví. 
 
 
Rada skončena: 19:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


