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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Oubrechtová, p. Prchal  
Omluven/a:  
Začátek: 17:09 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 39. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 38. 
 3) Schválení zveřejnění záměrudispozice s majetkem obce dle předloženého návrhu.  
 4) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 6/2021 od Klubu pejskařů pozitivního tréninku, z.s. IČ: 03787532.  
 5) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od Klubu pejskařů pozitivního tréninku, z.s. IČ: 03787532. 
 6) Vzetí na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od M.C., Koclířov. 
 7) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov od paní D.P. Koclířov, ze dne 6.10.2021. 
 8) Schválení uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k dispoziční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) 

číslo? 21_SOP_01_4121864975 se spol ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČ: 24729235, dle předloženého návrhu.  
 9) Schválení uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č. 2015/012 RE se spol. EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766 v areálu 

fotbalového hřiště dle předloženého návrhu. 
10) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k dispoziční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121850481,dle předloženého návrhu. 
11) Schválení uzavření dodatku č. 5 k nájemní slouvě za dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově s paní J.A., Koclířov, dle 

předloženého návrhu. 
12) Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory č. 1/2021 ze dne 29.4.2021 s paní R.K. a panem M.K., oba 

bytem Vendolí, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 39. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 38.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru dispozice s majetkem obce prodeje pozemkových parcel pro výstavbu rodinných domů č. 1) p.č. 5132; 
č.2) p.č. 5349/3, p.č. 5349/1; č. 3) p.č. 5349/4; č. 4) p.č. 5349/5; 5) p.č. 5349/6; 6) p.č. 5349/7 všechny v k.ú. Koclířov za podmínek 
zveřejněných v záměru.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce bere na vědomí vy´čtování dotace z roku 2021 dle smlouvy č. 6/2021 od Klubu pejskařů pozitivního tréninku, z.s IČ: 03787532. Ze 
dne 14.10.2021.  
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od Klubu pozitivnho tréninku, z.s. IČ: 03787532 ze dne 
14.10.2021. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 od paní M.C. Kocliřov. ue dne 14.10.2021. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 2615/1 v k.ú. Koclířov od paní D.P., Koclířov ze dne 6.10.2021. A neschvaluje 
předělání návrhu geometrického plánu na základě protokolu o vytyčení hranice pozemku, kde byli vlastníci seznámeni a to pan K.H., Povodí 
Labe, s.p.; paní D.P.; pan M.Š. a paní L.Š. a obec Koclířov ze dne 7.9.2021.  
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
číslo: 21_SOP_01_4121864975 se spol. ČEZ DISTRIBUCE , a.s. IČ: 24729235 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 9/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o umístění reklamy ev.č. 2015/012 RE se spol. EVT Stavby s.r.o. IČ: 25260766 v areálu 
fotbalového hřiště dle předloženého návrhu. 
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Usnesení 10/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k dispoziční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121850481 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 11/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově s paní J.A., Koclířov na dobu 
určitou (prodloužení nájemní smlouvy) od 1.11.2021 do 31.12.2021 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory č. 1/2021 ze dne 29.4.2021 s paní R.K. a panem M.K., 
oba bytem Vendolí, na prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.11.2021 do 30.4.2022 dle předloženého návrhu. 
 
 
 
Rada skončena: 19:45 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Ladislav Prchal 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


