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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. 38. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 37. 
 3) Schválení uzavření objednávky na výměnu oken a dveří v čp. 130 Koclířov- prodejna Enapo dle nabídky od firmy Okna Svitavy cz, 

s.r.o. T.G. Masaryka 55/18, Svitavy. 
 4) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od R.S., Koclířov. 
 5) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od JK Milan Beneš Koclířov, z.s. IČ: 22750363. 
 6) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav, IČ: 49325884. 
 7) Schválení žádosti o přeložení dotace č. 9/2020 a 5/2021 na rok 2022od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav. 
 8) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 4/2021 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945. 
 9) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 3/2021 od ZO ČZS Koclířov, z.s. IČ:72543990. 
10) Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2-12M za 9/2021. 
11) Schválení zveřejnění záměru dispozice s majetkem obce dle předloženého návrhu.  
12) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od A.V. Koclířov – Keramický a kreativní kroužek. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 38. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 37.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na výměnu oken a dveří v čp. 130 Koclířov – prodejna Enapo dle nabídky od firmy Okna Svitavy cz, 
s.r.o. IČ: 05600219, T.G. Masaryka 55/18 Svitavy.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2022 z rozpočtu obce od R.S. Koclířov. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2022 z rozpočtu obce od JK Milan Beneš Koclířov, z.s. IČ: 22750363. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2022 z rozpočtu obce od Římskokatolické farnosti Koclířov u Svitav, IČ: 
49325884. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce schvaluje přeložení dotace č. 9/2020 a č. 5/2021 na rok 2022 pro Římskokatolickou farnost Koclířov u Svitav, IČ: 49325884. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 4/2021 od Sportovního klubu FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945.  
 
Usnesení 9/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 3/2021 od ZO ČZS Koclířov, z.s. IČ: 72543990.  
 
Usnesení 10/2021 
Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 9/2021 dle FIN 2-12M. 
 
Usnesení 11/2021 
Rada obce schvaluje projednání bodu č. 11 programu rady obce na příští radu obce. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2022 z rozpočtu obce od A.V. Koclířov- keramický a kreativní kroužek.   
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Rada skončena: 18:45 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


