
  

               Výpis ze zápisu č. 3/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného                 
dne 16.09.2021 v 17:30 hod. v Kulturním domě 

 

 
Usnesení č. 1/3-2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. jednání ZO   

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. 23/2021 – 33/2021 včetně 
5) DSO Mikroregion Svitavsko: 

a) vzetí na vědomí závěrečný účet svazku obcí 
b) vzetí na vědomí zprávy o revizi/kontrole hospodaření svazku 

6) Schválení podání žádosti dle výzvy č. 11/2021 – Regionální sportovní infrastruktura  (program  č.16252) na projekt „Rekonstrukce 
hrací plochy fotbalového hřiště v Koclířově“ přes spolek Sportovní klub FC Koclířov, z.s IČ: 49326945 a poskytnutí daru spolku ve 
výši spoluúčasti dle dotačních podmínek pro realizaci projektu. 

7) Aktualizace schváleného Strategického plánu rozvoje sportu v Koclířově ze dne 29.6.2018       
8) Dispozice s majetkem obce: 

- Revokace usnesení č. 6/2-2021 ze dne 17.6.2021 
- Bezúplatný převod pozemku p.č. 5133/2 k.ú. Koclířov od ČR SPÚ nově vzniklého dle GP č. 732-208/2021 
- Prodej pozemků p.č. 2549/3, 5479 a 5473 v k.ú. Koclířov 
- Prodej pozemků p.č. 2124/6, 2123 a 2124/19 v k.ú. Koclířov 
- Prodej pozemku p.č. 2615/71 k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 721-040/2021 
- Prodej pozemku p.č. 180 v k.ú. Koclířov 
- Prodej pozemku p.č. 5094/2 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 741-49/2021 

9) Diskuse 
10) Závěr 

 

Zastupitelstvo obce volí složení návrhové komise ve složení: Mgr. Oubrechtová  Anna, Miroslav Křivánek, Kulhan René  
Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu:  Augusta Přemysl, Prchal Ladislav  
Zápis vypracuje: Eva Veselá, Edita Prchalová 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 2/3-2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ZO č. 2 ze dne  17.6.2021.  

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č.  3/3-2021: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 23/2021 – 33/2021 včetně. 

___________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 4/3-2021:  
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2020. 
 
Usnesení č. 4/3-2021:  
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o revizi/kontrole hospodaření DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2020. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 5/3-2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci dle výzvy č. 11/2021 – Regionální sportovní agentura (program č. 16252) na projekt 
„Rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště v Koclířově“ přes spolek Sportovní klub FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945 a schvaluje 

poskytnutí daru Sportovnímu  klubu  FC Koclířov, z.s. IČ: 49326945 ve výši spoluúčasti dle dotačních podmínek pro realizaci tohoto 

projektu z rozpočtu obce minimálně ve výši 30% z celkových způsobilých nákladů. 
Zajistí místostarosta obce. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 6/3-2021: 
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci schváleného Strategického plánu rozvoje sportu v Koclířově ze dne 29.6.2018.       
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 7/3-2021: 
I. Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. č. 6/2-2021 I. ze dne 17.6.2021 v plném rozsahu. 

Usnesení č. 7/3-2021: 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí stávající části pozemku p.č. 5133 (po oddělení GP č. 732-208/2021 vedena pod p.č. 
5133/2) v k.ú. Koclířov, od Česká republika – Státní pozemkový úřad Praha, IČ:01312774. 



Usnesení č. 7/3-2021: 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v k.ú. Koclířov,  p.č. 2549/3 (326 m2), p.č. 5479 (48 m2) a p.č. 5473 (118 m2)   

 a , bytem , ,  za cenu dle VOS č. 3/2014 v celkové výši 30 320,- Kč. 
 

Usnesení č. 7/3-2021: 
IV. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v k.ú. Koclířov,  p.č. 2124/6 (110 m2), p.č. 2123 (203 m2) a p.č. 2124/19 (37 m2)  

, bytem ,  za cenu dle VOS č. 3/2014 v celkové výši  22 750,- Kč. 

 

Usnesení č. 7/3-2021: 
V. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v k.ú. Koclířov,  p.č. 2615/71 (324 m2) nově vzniklého dle GP č. 721-040/2021  

, bytem ,  za cenu 65,- Kč/m2 + DPH  21% dle VOS č. 3/2014.  
Celková cena činí  25 483,- Kč včetně DPH 21%. 
 

Usnesení č. 7/3-2021: 
VI. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a řádné kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do 
KN na pozemek v k.ú. Koclířov p.č. 180 (1680m2)  paní Bc. , bytem , , pro výstavbu RD za cenu  
90,-Kč /m2 + DPH 21% dle VOS č.3/2014. Celková cena činí 182 952,- Kč včetně DPH 21%. 

Usnesení č. 7/3-2021: 
VII. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku v k.ú. Koclířov,  p.č. 5094/2  (1052 m2) nově vzniklého dle GP č. 741-49/2021  

, bytem ,  za cenu ve výši  21 040 ,- Kč. 

 
 
 
Za správnost výpisu:                         Eva  Veselá                   ………………………………………. 
 
                                                        Jiří Tesař                       ………………………………………. 
                             


