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

Program – pořad jednání: 
 1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 44. 
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 43. 
 3) Schválení uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v č.p. 89 v Koclířově s paní J.A. Koclířov, dle 

předloženého návrhu. 
 4) 2x žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2022 od Charita Svitavy, IČ: 47490462, žádosti ze dne 29.11.2021 
        a) Charitativní pečovatelská služba, požadovaná částka: 10 000,-Kč 
        b) Světlanka- centrum denních služeb, požadovaná částka: 5 000,-Kč 
 5) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 2/2021 od paní R.S. Koclířov. 
 6) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 1/2021 od JK Milan Beneš, z.s. IČ: 22750363. 
 7) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 7/2021 od SDH Koclířov, IČ: 10731. 
 8) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2022 od šipkového klubu Aligátoři Koclířov. 
 9) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 9/2021 s panem O.J. a paní G.J., oba bytem Svitavy k pozemku p.č. 128/2 o výměře 191 m2, 

p.č. 2664/3 o výměře 35 m2, část pozemku p.č. 92/3 o výměře cca 1531 m2, všechny v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu, na 
základě žádosti ze dne 22.11.2021.  

10) Vzetí na vědomí podání žádosti o prodej části pozemku p.č. 2615/1, p.č. 1772/1 a část p.č. 2903 vše v k.ú. Koclířov a schválení 
objednání geometrického plánu od manželů 3. a pana P.L. žádost ze dne 22.11.2021. 

11) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 9/2021 od Aligátoři Koclířov- šipkařský klub Koclířov.   
12) Schválení ukončení pachtovní smlouvy č. 5/2019 ze dne 15.11.2019 dohodou k 31.12.2021 dle předloženého návrhu.  
13) Schválení uzavření pachtovní smlouvy č. 3/2021 s panem M.K. a paní P.K., oba bytem Koclířov k pozemku p.č. 5094/2 o výměře 

1052 m2 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 6.12.2021. 
14) Vzetí na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 8/2021 od Keramického a kreativního kroužku Koclířov. 
15) Schválení rozpočtového opatření RO č. 15/2021 
 
Usnesení 1/2021  
Rada obce schvaluje program rady obce č. 44. 
 
Usnesení 2/2021  
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 43.  
 
Usnesení 3/2021  
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2019 k bytu č. 4 v čp. 89 v Koclířově s paní J.A. Koclířov na 
prodloužení nájemní doby od 1.1.2022 do 30.6.2022 dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení 4/2021  
Rada obce na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2022 od Charita Svitavy, IČ: 47490462 ze dne 29.11.2021  
a) Charitativní pečovatelská služba , požadovaná částka: 10 000,- Kč 
b) Světlanka-centrum denních služeb, požadovaná částka: 5 000,- Kč. 
 
Usnesení 5/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 2/2021 od paní R.S. Koclířov. 
 
Usnesení 6/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 1/2021 od JK Milan Beneš, Koclířov, z.s., IČ: 22750363. 
 
Usnesení 7/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 7/2021 od SDH Koclířov, IČ: 64210731. 
 
Usnesení 8/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Koclířov na rok 2022 od šipkový klub Aligátoři, Koclířov. Požadovaná 
částka je 10 000,- Kč. 
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Usnesení 9/2021 
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 9/2021 s panem O.J. a paní G.J., oba bytem Svitavy k pozemkům p.č. 128/2 o výměře 191 
m2; p.č. 2664/3 o výměře 35 m2; část pozemku p.č. 92/3 o výměře cca 1531 m2. Všechny v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu na základě 
žádosti ze dne 22.11.2021. 
 
Usnesení 10/2021 
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p.č. 2615/1; p.č. 1772/1 a část p.č. 2903 vše v k.ú. Koclířov od manželů Š. Koclířov 
a pana L. Koclířov ze dne 22.11.2021. Rada obce schvaluje uzavření objednávky na vypracování geometrického plánu na předmětné pozemky. 
 
Usnesení 11/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 9/2021 od Aligátoři Koclířov – šipkařský klub Koclířov. 
 
Usnesení 12/2021 
Rada obce schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 5/2019 ze dne 15.11.2019 dohodou k 31.12.2021 dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 13/2021 
Rada obce schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy č. 3/2021 s panem M.K. a paní P.K., oba bytem Koclířov k pozemku p.č. 5094/2 o výměře 
1052 m2 v k.ú. Koclířov za cenu 263/rok dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení 14/2021 
Rada obce bere na vědomí vyúčtování dotace z roku 2021 dle sml. č. 8/2021 od Keramického a kreativního kroužku Koclířov. 
 
Usnesení 15/2021 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 15/2021. 
 
 
 
 
Rada skončena: 20:15 hod.       
Zapsal/a: Rudolf Kala 
Ověřil/a: Anna Oubrechtová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala 

                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce 


