
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 37/2021 
ze schůze jednání rady obce konaného dne 05.10.2021 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. 37. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 36. 
 3) Schválení smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 ev.č.sml. OKŘ/21/74945 dle předloženého návrhu. 
 4) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ev.č.sml. OŽPZ/21/74882 na poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na „Rekonstrukci vodovodního řadu Koclířov-Spáleniště“ dle předloženého návrhu. 
 5) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce střechy, krytiny a klempířských prvků na čp. 100“ dle 

předloženého návrhu. 
 6) Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva obce 14.10.2021 v 18:00 hod. 
           1) Úvod, zahájení 
           2) Schválení programu ZO č. 4, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
           3) Schválení zápisu ZO č. 3 z roku 2021 
           4) Dispozice s majetkem 
           5) Diskuse 
           6) Závěr 
 7) Vzetí na vědomí podání žádosti o dotaci na rok 2022 od SK FC, z.s. IČ: 49326945. 
 8) Vzetí na vědomí podání žádosti o dotaci na rok 2022 od ZO ČZS, z.s. IČ: 72543990. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 37. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 36.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 ev.č.sml. OKŘ/21/74945 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ev.č.sml. OŽPZ/21/74882 na poskytnutí investiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov-Spáleniště“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.3.2021 na provedení stavby „Rekonstrukce střechy, krytiny a 
klempířských prvků na čp. 100“ dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva obce Koclířov svolané na den 14.10.2021 v 18:00 v KD Koclířov čp. 134. Dle 
navrženého programu. 
Usnesení 7/2021 
Rada obce bere na vědomí  podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 od SK FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce bere na vědomí  podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 od ZO ČZS,z.s., IČ: 72543990. 
 
Rada skončena: 18:30 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


