
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 32/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 31.08.2021 na OÚ Koclířov 

 

1 

Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Prchal 
Omluven/a:  
Začátek: 18:45 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 32. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 31. 
 3) Schválení uzavření podpodnájemní smlouvy- byt č. 4 v č.p. 128 Koclířov na základě žádosti paní L.Z. Koclířov, ze dne 30.8.2021. 
 4) Žádost o pronájem pozemků p.č. 5294, 5291 a p.č. 5277 vše v k.ú. Koclířov od pana R.P., Koclířov ze dne 30.8.2021. 
 5) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Koclířov od paní E.V. a pana J.V., oba bytem Koclířov, ze dne 30.8.2021. 
 6) Schválení opravy zahradního trktůrku u pana L.P., Horní Črmná, IČ: 05639727. 
 7) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přípravu a realizaci „Projektové dokumentace a související inženýrská činnost- 

revitalizace veřejného prostranství, parkoviště, chodníku před kulturním domem č.p. 134, Koclířov a v areálu Zdraví“ ze dne 
18.11.2020 se spol. P&P Intech s.r.o., Svitavy IČ: 07182619, dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady č. 32. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 31.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření podpodnájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 128 Koclířov dle žádosti paní L.Z. Koclířov, ze dne 30.8.2021. 
Starosta obce před hlasováním upozornil na možný střed zájmu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p.č. 5294, p.č. 5291 a p.č. 5277 vše v k.ú. Koclířov od pana R.P. Koclířov, ze dne 
30.8.2021. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Koclířov od paní E.V. a pana J.V., oba bytem Koclířov, ze dne 
30.8.2021.  
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce schvaluje opravu zahradního traktůrku u pana L.P. Horní Čermná, IČ: 05639727. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přípravu a realizaci „Projektové dokumentace a související inženýrská činnost 
– revitalizace veřejného prostranství, parkoviště, chodníku před kulturním domem č.p. 134, Koclířov a v areálu Zdraví ze dne 18.11.2020 se 
spol. P&P Intech s.r.o. Svitavy, IČ: 07182619 dle předloženého návrhu. 
 
 
 
Rada skončena: 20:00 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


