
VÝPIS ZE ZÁPISU č. 45/2021
ze schůze jednání rady obce konaného dne 21.12.2021 na OÚ Koclířov

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. 45.
 2) Přednesení ústní zprávy starosty obce o plnění rady obce č. 44.
 3) Schválení uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 8/2021 s panem J.S., bytem U Stadionu, Svitavy k pozemku p.č. 1158

v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu.
 4) Schválení uzavření smlouvy s paní J.V. Polička, IČ: 74715224 na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany dle předloženého návrhu.
 5) Vzetí na vědomí podání žádosti o pronájem obecního bytu od paní P.F. Koclířov. Žádost ze dne 13.12.2021.
 6)  Rada  obce  bere  na  vědomí  vyúčtování  finančního  příspěvku  k darovací  smlouvě  ze  dne  22.2.2021  od  Svaz  postižených

civilizačními chorobami v ČR, základní organizace ve Svitavách, IČ: 71000844, ze dne 8.12.2021.
 7) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 10/2021 s AVJ Stavby s.r.o. se sídlem Lanškrounská 404/36, Svitavy, IČ: 03199339 k části

pozemku p.č. 2403/53 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 1.12.2021.
 8) Projednání žádosti od paní A.M. Koclířov ze dne 14.12.2021, č.j.: 1481/2021/Ko.
 9) Schválení objednávky dle cenové nabídky od spol. Bártek rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Město, IČ: 27781275

na měření rychlosti v obci (informační radary 3ks).
10) Schválení smlouvy o dílo na těžební práce, přibližování a manipulaci s dřevní hmotou pro rok 2022 dle zveřejněné zakázky malého

rozsahu a doporučení hodnotící a výběrové komise.
11) Schválení uzavření dohody o provedení práce na obsluhu kotelny na celý rok 2022 v č.p. 103 s panem A.V. Koclířov; v č.p. 54

s panem S.C. Koclířov; v č.p. 140 (popřípadě č.p. 123,122,89) s panem M.Č. Koclířov, v č.p. 128 a 130 s paní M.V. Koclířov, dle
předložených návrhů. 

12) Schválení uzavření dohody o provedení práce- domovník v bytovém domě v č.p. 89 s paní J.S. Koclířov; v č.p. 100 s paní B.R.
Koclířov, v č.p. 243 s panem R.Z. Koclířov; v č.p. 128 s panem M.S. Koclířov.

13) Schválení uzavření dohody o provedení práce na zpracování podkladů, dokumentace a grafická úprava Kroniky obce Koclířov
s panem M.B. Vendolí,  DPP- člen redakční rady s paní E.V. Koclířov a s paní K.V. Koclířov; DPP doručování „Koclířovského
zpravodaje“ s paní M.V. Koclířov, dle předložených návrhů.

14) Schválení uzavření dohody o provedení práce – úklid společných prostor v č.p. 103 s paní M.V. Koclířov, DPP  - zednické práce
pro  obec  Koclířov  s panem  P.H.  Koclířov;  DPP  –  opravy  vozového  parku  pro  obec  Koclířov  s panem  F.S.  Radiměř,  dle
předložených návrhů.

15) Schválení uzavření pracovní smlouvy s panem L.K. Koclířov, s účinností od 1.1.2022 na dobu  neurčitou z rozpočtu obce a pozici
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

16) Schválení uzavření pracovní smlouvy s panem P.K. Koclířov, s účinností od 1.1.2022 na dobu  neurčitou z rozpočtu obce a pozici
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

17) Schválení uzavření pracovní smlouvy s panem M.P. Koclířov, s účinností od 1.1.2022 na dobu  neurčitou z rozpočtu obce a pozici
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

18) Na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 2615/72 a p.č. 2615/73 nově vzniklých dle GP č. 738-374/2021 k.ú. Koclířov od pana J.K.
Koclířov. Žádost ze dne 13.12.2021. 

19) Schválení uzavření dohody o provedení práce na činnost: Vedení projektu/ projektový manažer projektu název „Rozvoj ZŠ a MŠ
Koclířov“ , číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018613 s účinností od 1.11.2021 do 31.1.2023 s panem Ing. M.A. Svitavy, dle
předloženého návrhu ředitele ze dne 7.12.2021.

20) Žádost o schválení odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Koclířov ze dne 29.11.2021- dle předloženého návrhu ředitele.
21) Schválení směrnice pro provedení inventarizace k 31.12.2021 ve složení: předseda: E.P.; členové: E.V., Ing. R.K., Bc. M.P., M.V.,

A.P.
22) Schválení rozpočtového opatření č. 16/2021

Usnesení 1/2021
Rada obce schvaluje program rady obce č. 45.

Usnesení 2/2021
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 44. 

Usnesení 3/2021
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č.  8/2021 s panem J.S. Svitavy, k pozemku p.č. 1158 v k.ú.  Koclířov
k 31.12.2021.
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Usnesení 4/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s paní J.V. Polička, IČ: 74715224 na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, technicko- organizační činnost v oblasti požární ochrany na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

Usnesení 5/2021
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o pronájem obecního bytu od paní P.F. Koclířov. Žádost ze dne 13.12.2021. Žádost bude zařazena
do pořadníku žadatelů o pronájem obecních bytů.

Usnesení 6/2021
Rada obce bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku k darovací smlouvě ze dne 22.2.2021 od Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, základní organizace ve Svitavách, IČ: 71000844 ze dne 8.12.2021.

Usnesení 7/2021
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 10/2021 na dobu neurčitou od 1.1.2022 s AVJ Stavby, s.r.o. se sídlem Lanškrounská 404/36,
Svitavy, IČ: 03199339 k části pozemku p.č. 2403/53 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu – 5,- Kč/m2/rok na základě
žádosti ze dne 1.12.2021.

Usnesení 8/2021
Rada obce  bere  na vědomí  a  projednala  žádost  od  paní  A.M.  Koclířov  ze  dne  14.12.2021,  Č.j.:  1481/2021/Ko.  Vyřízení  žádosti  zajistí
místostarosta.

Usnesení 9/2021
Rada obce schvaluje uzavření objednávky pro spol. Bártek rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Město, IČ: 27781275 na
měření rychlosti v obci (informační radary – 3ks) na základě cenové nabídky. 

Usnesení 10/2021
Rada obce schvaluje smlouvu o dílo na těžební práce, přibližování a manipulace s dřevní hmotou pro rok 2022 s firmou Ulrich – Šplíchal s.r.o.,
IČ: 27487849 dle zveřejněné zakázky malého rozsahu a doporučení hodnotící a výběrové komise.

Usnesení 11/2021
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce na obsluhu kotelny : v č.p. 103 Koclířov na rok 2022 s panem A.V. Koclířov; v č.p. 54
Koclířov na rok 2022 s panem S.C. Koclířov; v č.p. 140 (popřípadě č.p. 123, č.p. 122, č.p. 89) s panem M.Č. Koclířov; v č.p. 128 a č.p. 130
s paní M.V. Koclířov, dle předložených návrhů smluv.

Usnesení 12/2021
Rada obce schvaluje  uzavření  dohody o provedení  práce domovníkv bytovém domě:  č.p.  89 s paní  J.S.  Koclířov;  v č.p 100 s paní B.R.
Koclířov; v č.p. 243 s panem R.Z. Koclířov; v č.p. 128 s panem M.S. Koclířov dle předložených návrhů smluv.

Usnesení 13/2021
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce na zpracování podkladů, dokumentace a grafická úprava Kroniky obce Koclířov
s panem M.B. Vendolí; dohody o provedení práce – člen redakční rady s  paní E.V. Koclířov, s paní K.V. Koclířov; dohodu o provedení práce –
doručování „Koclířovského zpravodaje“ s paní M.V.Koclířov dle předložených návrhů smluv.

Usnesení 14/2021
Rada obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce – úklid společných prostor č.p. 103 s paní M.V. Koclířov; dohodu o provedení práce –
zednické práce pro obec Koclířov s panem P.H. Koclířov; dohodu o provedení práce – opravy vozového parku pro obec Koclířov s  panem F.S.
Radiměř dle předložených návrhů smluv.

Usnesení 15/2021
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem L.K. Koclířov, s účinností od 1.1.2022 na dobu neurčitou z rozpočtu obce na pozici
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

Usnesení 16/2021
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem P.K. Koclířov, s účinností od 1.1.2022 na dobu neurčitou z rozpočtu obce na pozici
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

Usnesení 17/2021
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Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem M.P. Koclířov, s účinností od 1.1.2022 na dobu neurčitou z rozpočtu obce na pozici
dělník v údržbě obce dle předloženého návrhu.

Usnesení 18/2021
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 2615/72 a p.č. 2615/73 nově vzniklých dle GP č. 738-374/2021 v  k.ú. Koclířov od
pana J.K. Koclířov ze dne 13.12.2021.

Usnesení 19/2021
Rada obce neschvaluje uzavření dohody o provedení práce na činnost: Vedení projektu – projektový manažer projektu s  názvem „Rozvoj ZŠ a
MŠ  Koclířov“,  číslo  projektu  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_08010018613  s účinností  od  1.11.2021  do  31.1.2023  s panem  Ing.  M.A.  Svitavy,  dle
předloženého návrhu ředitele ze dne 7.12.2021. Zřizovatel vyzve ředitele ZŠ a MŠ k upřesnění dotačního titulu a podmínek – bod bude
přesunut po vyjasnění na další radu.

Usnesení 20/2021
Rada obce neschvaluje odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Koclířov na základě žádosti předložené ředitelem ZŠ a MŠ Koclířov ze dne 29.11.2021.

Usnesení 21/2021
Rada obce schvaluje směrnici pro provedení inventarizace k 31.12.2021 ve složení: předseda- E.P.; členové- E.V., Ing. R.K., Bc. M.P., M.V.,
A.P.

Usnesení 22/2021
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO č. 16/2021

Rada skončena: 22:20 hod.      
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Ladislav Prchal

                                                                 Jiří Tesař                                                                                    Rudolf Kala
                                                     starosta obce                                                                           místostarosta obce
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