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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Prchal , p. Oubrechtová (od 17:30) 
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 
Hosté:  
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 41. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 40. 
 3) Vzetí na vědomí podání žádosti o prodej části pozemku p.č. 2903 v k.ú. Koclířov a schválení objednání geometrického plánu. 
 4) Schválení uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 12.5.2021 s panem P.K. Koclířov, dle předloženého návrhu. 
 5) Schválení uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 31.3.2021 s paní Z.K. Koclířov, dle předloženého návrhu. 
 6) Vzetí na vědomí OZV č. 2/2021 a 3/2021 obce Koclířov. 
 7) Vzetí na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2403/53 v k.ú. Koclířov od spol. AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339. 
 8) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec ze dne 25.11.2016 se spol. GPlus 

s.r.o., IČ: 45537691, dle předloženého návrhu.   
 9) Vzetí na vědomí žádost o uzavření kupní smlouvy o převodu nemovité věci č. IE-12-2005353/KS/1 nově vzniklého pozemku p.č. 

5579v k.ú. Koclířov dle GP č. 736-304/2016 se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035. 
10) Schválení zástupce zřizovatele za člena školské rady pro období 2021-2024. 
11) Vzetí na vědomí konání voleb do školské rady dne 11.11.2021. 
12) Vzetí na vědomí program obnovy venkova (POV) Pardubického kraje má nová pravidla. 
13) Schválení ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 100 po zemřelé paní M.K., na základě plné moci, dohodou ke dni 15.11.2021 

včetně vyúčtování za rok 2021. 
14) Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva obce 9.12.2021 v 18:00 hod. 

1) Úvod, zahájení 
2) Schválení programu ZO č. 5, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
3) Schválení zápisu ZO č. 4 
4) Zpráva o činnosti rady od č. 34 do č. 41 včetně 
5) Schválení OZV č. 2/2021 a 3/2021 
6) Aktualizace Plánu rozvoje obce Koclířov 2015-2021(popřípadě schválení Strategického plánu rozvoje obce Koclířov 2022-

2031) 
7) Dispozice s majetkem obce 
8) Schválení uzavření dohod o provedení práce pro zastupitele pana M.K. a pana L.P. pro rok 2022  na obsluhu kotelen 
9) Schválení rozpočtu na rok 2022 

 10) Schválení střednědobého hospodaření pro roky 2023-2024 
 11) Schválení podání žádosti o dotace z MMR ČR místní komunikace DT 117d8210A a dětská hřiště DT 117D8210 
 12) Diskuse 
 13) Závěr 

15) Záměr dispozice s majetkem obce-prodej 6. parcel pro výstavbu RD (pozemky p.č. 5132; 5349/9+5349/1; 5349/5; 5349/6; 5349/7) 
Žádost od pana O.P. Svitavy; od paní N.B. Nová Říše; Od paní N.D. Koclířov a panaJ.T. Křenov. 

16) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 
předložené dne 4.11.2021. 

17) Seznámení rady s protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 ze dne 13.10.2021, 
protokol sepsán dne 21.10.2021+ informace z jednání školské rady ze dne 21.10.2021. 

18) Schválení navýšení ceny a rozsahu prací u objednávky č. 45/2021 u dodavatele Mastrizol s.r.o., IČ: 24205770 dle cenové kalkulace. 
19) Schválení objednávky na výměnu okapu u hosp. budovy p.č. st. 639 a stažení venkovní stěny nad vraty v č.p. 153 zámečnická 

dílna ocelovou výstuhou od spol. Mastrizol s.r.o., IČ: 24205770. 
20) Revokace usn. č. 7 rady obce č. 39 ze dne 19.10.2021 v plném rozsahu a schválení nového GP dělení pozemku dle navrženého 

snímku pozemku. 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 41. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 40.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 2903 v k.ú. Koclířov z majetku obce od pana P.L. Koclířov a schvaluje objednání 
geom. plánu, který uhradí žadatel. 
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Usnesení 4/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne 12.5.2021 s panem P.K., Koclířov na prodloužení pracovní smlouvy do 
31.12.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 31.3.2021 s paní Z.M., Koclířov na prodloužení pracovní smlouvy do 
31.3.2022 dle předloženého návrhu. Pracovní místo dotováno přes úřad práce Svitavy. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce bere na vědomí OZV č. 2/2021 a OZV č. 3/2021 obce Koclířov. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku p.č. 2403/53 v k.ú. Koclířov od spol. AVJ-STAVBY s.r.o., IČ: 03199339. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb- provoz mapového serveru GObec ze dne 25.11.2016 se spol. 
GPlus s.r.o., IČ: 45537691 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o uzavření kupní smlouvy o převodu nemovité věci č. IE-12-2005353/KS/1 nově vzniklého pozemku 
z pozemku p.č. 5579 v k.ú. Koclířov dle GP č. 736-304/2016 se spol. ČEZ DISTRIBUCE a.s., IČ: 24729035- parcela p.č.st. 771 v k.ú. Koclířov. 
 
Usnesení 10/2021 
Rada obce schvaluje zástupce zřizovatele-starostu obce za člena školské rady pro období 2021-2024. 
 
Usnesení 11/2021 
Rada obce bere na vědomí konání voleb do školské rady dne 11.11.2021. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce bere na vědomí nová pravidla programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje. 
 
Usnesení 13/2021 
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 100 po zemřelé paní M.K. na základě plné moci dohodou včetně 
vyúčtování za rok 2021 ke dni 15.11.2021. 
 
Usnesení 14/2021 
Rada obce schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce Koclířov, svolané na den 9.12.2021 v 18:00 hod. v KD Koclířov č.p. 134 dle 
navrženého programu. 
 
Usnesení 15/2021 
Rada obce bere na vědomí výsledek záměru prodeje 6. parcel pro výstavbu RD (pozemky p.č. 5132; 5349/3+5349/1; 5349/4; 5349/5; 5349/6; 
5349/7 vše v k.ú. Koclířov. Přijaté žádosti od pana O.P. Svitavy; od paní N.B. Nová Říše; od paní N.D. Koclířov a pana J.T. Křenov. 
 
Usnesení 16/2021 
Rada obce odkládá schválení výroční zprávy za školní rok 2020/2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 
předložené dne 4.11.2021 na příští radu.  
 
Usnesení 17/2021 
Rada obce bere na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 ze dne 13.10.2021 
s protokolem sepsaným dne 21.10.2021 a informaci z jednání školské rady ze dne 21.10.2021. 
 
Usnesení 18/2021  
Rada obce schvaluje navýšení ceny a rozsahu prací objednávky č. 45/2021 u dodavatele Mastrizol s.r.o., IČ: 24205770 dle cenové kalkulace. 
 
Usnesení 19/2021  
Rada obce schvaluje objednávky na výměnu okapu u hosp. budovy p.č.st. 639 v k.ú. Koclířov a stažení venkovní stěny nad vraty v č.p. 153- 
zámečnická dílna ocelovou výstuhou pro spol. Matrizol s.r.o., IČ: 24205770. 
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Usnesení 20/2021  
Rada obce revokuje usnesení č. 7 rady obce č. 39 ze dne 19.10.2021 v plném rozsahu a schválení nového GP dělení pozemku dle navrženého 
snímku pozemku. 
 
 
 
 
Rada skončena: 21:15 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


