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Přítomni: p. Tesař, p. Kala, p.Augusta, p. Prchal , p. Oubrechtová  
Omluven/a:  
Začátek: 17:00 
Hosté: Členové FV obce Koclířov k bodům 1-5 
Radu obce vede starosta 
 

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 43. 
 2) Schválení návrhu střednědobého výhledu hospodaření pro období 2023-2024 ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426. 
 3) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022 ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426. 
 4) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2022-2024. 
 5) Projednání návrhu rozpočtu obce Koclířov na rok 2022 včetně komentáře k rozpočtu a přehledu úvěru obce v roce 2022. 
 6) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 42. 
 7) Schválení objednávky na služby spojené s žádostí o dotaci a realizaci projektu „Obnova místích komunikací v Koclířově – V. etapa“ 

s Ing. B.V. Svitavy, IČ: 13172174 za cenu 36 000,-Kč+DPH. 
 8) Schválení aktualizace seznamu parcel pro výstavbu RD zveřejněného na web. stránkách obce- dle předloženého návrhu. 
 9) Vzetí na vědomí stanoviska k žádosti od SPÚ ČR-pobočka Svitavy Zn.: SPU 411475/2021 ze dne 9.11.2021. 
10) Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní charitu Polička, IČ: 49325515 pro rok 2022 ze dne 19.11.2021 dle 

předloženého návrhu. 
11) Oznámení o výši poplatku za svoz a odstanění komunálních odpadů pro rok 2022 od spol. LIKO Svitavy a.s. Svitavy, ze dne 

19.11.2021. 
12) Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavební úpravy a přístavby objektu Koclířov čp. 140 – změna 

v užívání stavby na bytový dům – od MěÚ Svitavy- odbor výstavby ze dne 19.11.2021. 
13) Na vědomí žádost o koupi pozemku pč.st. 771 nově vzniklého dle GP č. 736-304/2016 v k.ú. Koclířov od spol. ČEZ DISRIBUCE a.s. 

IČ: 24729035. 
14) Schválení objednání GP k pozemkům pč. 2633,1364/1, část 2615/1 a 1373/1 vše v k.ú. Koclířov. 
15) Na vědomí zpráva o vyúčtování dotace- Šablony 2 od ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426, dle předloženého návrhu. 
16) Žádost ředitele ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy o navýšení dětí v jedné třídě ze 24 na 26 s účinností od 1.12.2021 – schválení 

vyjímky zřizovatelem na základě této žádosti ze dne 23.11.2021.  
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 43. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce schvaluje návrh střednědobého výhledu hospodaření na období 2023-2024 ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426. 
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Koclířov na roky 2022-2024. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Koclířov na rok 2022 včetně komentáře k rozpočtu a přehledu úvěru obce v roce 2022. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 41.  
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky na služby spojené s žádostí o dotaci a realizaci projektu „Obnova místních komunikací v Koclířově- 
V. etapa“ s Ing. B.V., IČ: 13172174 za cenu 36 000,- + DPH. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce schvaluje aktualizovaný seznam parcel pro výstavbu RD zveřejněného na web. stránkách obce dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 9/2021 
Rada obce bere na vědomí stanovisko k žádosti od SPÚ ČR -pobočka Svitavy Zn.: SPU 411475/2021 ze dne 9.11.2021. 
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Usnesení 10/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní charitu Polička, IČ: 49325515 pro rok 2022 ze dne 19.11.2021 
dle předloženého návrhu. Částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu obce Koclířov na rok 2022. 
 
Usnesení 11/2021 
Rada obce bere na vědomí oznámení o výši poplatku za svoz a odstranění komunálních odpadů pro rok 2022 od spol. LIKO Svitavy a.s., 
Svitavy ze dne 19.11.2021. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavební úpravy a přístavbu objektu čp. 140 
Koclířov -změna v užívání stavby na bytový dům od MěÚ Svitavy odbor výstavby ze dne 19.11.2021. 
 
Usnesení 13/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č.st. 771 v k.ú. Koclířov nově vzniklého dle GP č. 736-304/2016 od ČEZ DISTRIBUCE 
a.s. IČ: 24729035. 
 
Usnesení 14/2021 
Rada obce schvaluje uzavření objednávky GP k pozemkům p.č. 2633, p.č. 1364/1, p.č. 2615/1 a p.č. 1373/1 vše v k.ú. Koclířov s Geodézií 
Svitavy, IČ: 13553003. 
 
Usnesení 15/2021 
Rada obce bere na vědomí zprávu o vyúčtování dotace- Šablony 2 od ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy, IČ: 71009426 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 16/2021 
Rada obce schvaluje vyjímku vyššího počtu dětí v mateřské škole v jedné třídě z 24 na 26 dětí s účinností od 1.12.2021 na základě žádosti 
ředitele ZŠ a MŠ Koclířov, okres Svitavy ze dne 23.11.2021. 
 
 
 
Rada skončena: 21:30 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Přemysl Augusta 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


