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Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Prchal, p. Kala – příchod v 17:17 k bodu č. 3  
Omluven/a:  
Začátek: 17:07 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 35. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 34. 
 3) Schválení uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 v čp. 243 v Koclířově s paní A.Z. a panem R.Z., oba 

bytem Koclířov, dle předloženého návrhu na dobu určitou od 1.11.2021 – 31.10.2022, na základě žádosti ze dne 13.9.2021. 
 4) Schválení uzavření pracovní smlouvy s paní A.P., Koclířov na pozici administrativní pracovnice na dobu určitou od 1.10.2021-

30.9.2022, dle předloženého návrhu. 
 5) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 18.4.2017 se spol. TextilECO a.s. , 

se sídlem: Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:28101766 dle předloženého návrhu. 
 6) Schválení dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě o nájmu pozemků ev. č. 3/2020 ze dne 11.11.2020 se zemědělským družstvem 

Opatovec, IČ: 00129828, se sídlem: Opatovec 201, 568 02 Svitavy, dle předloženého návrhu, na žádost ze dne  21.9.2021. 
 7) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o bezúplatné výpůjčce nebytového prostoru ze dne 1.9.2015 se sportovním klubem FC Koclířov, 

IČ: 49326945, Koclířov 256, dle předloženého návrhu, na žádost ze dne 20.9.2021.  
 8) Schválení výměny žlabů a okapů na nemovitosti čp. 153 se spol. Mastrizol s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5- Košíře, IČ: 

24205770, dle předložené cenové nabídky. 
 9) Schválení nákupu užitkového (osobního) automobilu pro potřeby obce. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 35. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 34.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 k bytu č. 5 v čp. 243 v Koclířově s paní A.Z. a panem R.Z. oba 
bytem Koclířov , na dobu určitou a to od 1.11.2021 do 31.10.2022 dle předloženého návrhu. Pro tento byt nebyl jiný vhodný uchazeč. 
 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s paní A.P., Koclířov na pozici administrativní pracovnice na dobu určitou od 1.10.2021-
30.9.2022 na zkrácený dle předloženého návrhu.   
 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 18.4.2017 se spol. TextilECO a.s., 
se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, Praha 1, IČ: 28101766 dle předloženého návrhu. 
 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě o nájmu pozemku ev.č. 3/2020 ze dne 11.11.2020 se zemědělským 
obchodním družstvem Opatovec, IČ: 00129828 se sídlem: Opatovec 201, 568 02 Svitavy dle předloženého návrhu, na základě žádost i ze dne 
21.9.2021. 
 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o bezplatné výpůjčce nebytového prostoru ze dne 1.9.2015 se sportovním klubem FC 
Koclířov, IČ: 49326945, Koclířov 256 do roku 2033 dle předloženého návrhu na základě žádosti ze dne 20.9.2021. Starosta upozornil před 
hlasováním na možný střet zájmů. 
 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na výměnu žlabů a okapů na nemovitosti čp. 153 se spol. Mastrizol s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 
Praha 5- Košíře, IČ: 24205770 dle předložené cenové nabídky. Paní Obrechtová upozornila před hlasováním na možný střed zájmů. 
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Usnesení 9/2021 
Rada obce schvaluje nákup užitkového osobního automobilu pro potřeby obce, do výše ceny 200 000,- Kč. 
 
 
Rada skončena: 18:45 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


