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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta,  
Omluven/a: p. Oubrechtová, p. Prchal 
Začátek: 17:10 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 33. 
2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 32. 
3) Schválení objednávky na dodávku a montáž vodoměrné šachty na p.p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov se spol. AMJ-STAVBY s.r.o.. 
4) Vzetí na vědomí žádost o byt od p. S. Ž. 
5) Vzetí na vědomí potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV od SZIF č. 21/005/19210/453/113/002567 
6) Žádost o poskytnutí daru od NAŠE ODPADKY, z.s. 
7) Žádost o odkup pozemku p.č. 5458 k.ú. Koclířov od spol. RABBIT Trhový Štěpánov a.s., IČ: 18622437 
8) Schválení dohod o provedení práce: 

- domovník čp. 128 – M.S., Koclířov 
- domovník čp. 243 – R.Z., Koclířov 
- domovník čp. 89 – J.S., Koclířov 
- domovník čp. 100 – B.R., Koclířov 

9) Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva obce 16.9.2021 v 17:30 hod. 
1) Úvod, zahájení 
2) Schválení programu ZO č. 3, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3) Schválení zápisu ZO č. 2 z roku 2021 
4) Zpráva o činnosti rady od č. 23 do 33 včetně 
5) DSO Mikroregion Svitavsko: 

a) vzetí na vědomí závěrečného účtu svazku obcí 
b) vzetí na vědomí zprávy o revizi/kontrole hospodaření svazku 

6) Dispozice s majetkem obce 
7) Diskuze 
8) Závěr 

10) Schválení rozpočtového opatření č. 12/2021 
11) Schválení smlouvy o nájmu pozemku (části) 1585/1 k.ú. Koclířov  
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 33. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 32.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky č. 41/2021 na dodávku a montáž vodoměrné šachty na p.p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov se spol. AVJ-
STAVBY s.r.o., IČ: 03199339 – zahrádky u bytov. domu č.p. 223.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu od p. S.Ž., žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů o pronájem obecního 
bytu. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV od SZIF č. 21/005/19210/453/113/002567 – rekonstrukce podlahy 
KD Koclířov.  
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního daru spol. NAŠE ODPADKY z.s. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o odkup pozemku p.č. 5458 v k.ú. Koclířov od spol. RABBIT Trhový Štěpánov, a.s., IČ: 18622437. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dohod o provedení práce – domovník v bytovém domě:  čp. 128 – p. M.S., bytem Koclířov, čp. 243 – p.R.Z., 
bytem Koclířov, čp. 89 – p. J.S., bytem Koclířov, čp. 100 – p. B. R., bytem Koclířov. 
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Usnesení 9/2021 
Rada obce schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolané na den 16.9.2021 v 17.30 hod v KD Koclířov čp. 134 dle 
navrženého programu. 
 
Usnesení 10/2021 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 12/2021 
 
Usnesení 11/2021 
Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku na dobu určitou a to od 12.9.2021 do 11.10.2021, parcela část 1585/1 k.ú. Koclířov o výměře 
235 m2 za cenu 50,- Kč. 
 
  
Rada skončena: 18:40 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


