VÝPIS ZE ZÁPISU č. 2/2022
ze schůze jednání rady obce konaného dne 11.01.2022 na OÚ Koclířov
Přítomni: p. Tesař, p.Augusta, p. Prchal, p. Kala, p. Oubrechtová
Omluven/a:
Začátek: 17:00
Radu obce vede starosta
Program – pořad jednání:
1) Schválení programu-pořadu jednání rady obce č. 2.
2) Přednesení ústní zpráva starosty o plnění rady obce č. 1.
3) Schválení žádosti o bezúplatný pronájem víceúčelového hřiště pro potřeby tréninkových jednotek žáků a dospělých (středa, pátek
od 17:00 – 19:00 děti a čtvrtek od 17:00 – 19:00, sobota od 14:00 – 16:00 muži) do poloviny března 2022, žádost od sportovního
klubu FC Koclířov, z. s. ze dne 10.1. 2022.
4) Na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 2615/80 a p.č. 2615/81 navě vzniklých dle GP č. 751-731/2021 k.ú. Koclířov od paní D.P.
Koclířov, žádost ze dne 7.1.2022.
5) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 1/2022 s panem M.Š. Koclířov k části pozemku p.č. 1366 o výměře cca 34 m 2, k části
pozemku p.č. 1369 o výměře cca 129 m 2, k části pozemku p.č. 2615/1 o výměře cca 47 m 2, v k.ú. Koclířov dle předloženého
návrhu, na základě žádosti ze dne 10.1.2022.
6) Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 2/2022 s paní D.Š. a panem M.K. oba bytem Moravská Třebová k části pozemku p.č. 1158
o výměře cca 1106 m2 v k.ú. Koclířov dle předloženého návrhu, na základě žádosti ze dne 27.12.2022.
7) Schválení Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
platný pro rok 2022 dle předloženého návrhu.
8) Projednání žádosti o koupi obecního bytu na č.p. 128 Koclířov od Sl. L.P. Koclířov. Žádost ze dne 10.1.2022.
9) Schválení zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání na bytový dům Koclířov č.p.
140, parcela č. st. 142, 1284“ dle předloženého návrhu.
10) Stanovisko právníka odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. A.K., MPA ve věci doplnění dotazů radních (p. Kala,
P. Oubrechtová) z minulé rady k předpokladu pro výkon činnosti ředitele ZŠ a MŠ-nesplnění této podmínky viz. zápis ČŠI.
Usnesení 1/2022
Rada obce schvaluje program rady obce č. 2.
Usnesení 2/2022
Rada obce bere na vědomí ústní zprávu od starosty obce o plnění usnesení rady obce č. 1.
Usnesení 3/2022
Rada obce schvaluje bezúplatný pronájem víceúčelového hřiště pro potřeby tréninkových jednotek žáků a dospělých (středa, pátek od 17:00 –
19:00 děti, čtvrtek 17:00 – 19:00, sobota od 14:00 – 16:00 muži) do 15.3.2022 pro sportovní klub FC Koclířov, z. s. na základě žádosti ze dne
10.1.2022. Starosta upozornil před hlasováním na možný střet zájmů.
Usnesení 4/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 2615/80 a p.č. 2615/81 nově vzniklých dle GP č. 751-731/2021 k.ú. Koclířov od paní
D.P. Koclířov ze dne 7.1.2022.
Usnesení 5/2022
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 1/2022 s panem M.Š. Koclířov k části pozemku p.č. 1366 o výměře cca 34 m 2, k části
pozemku p.č. 1369 o výměře cca 129 m 2, a k části pozemku p.č. 2615/1 o výměře cca 47 m 2 vše v k.ú. Koclířov od 17.1.2022 za cenu
2Kč/m2/rok, tj. 420Kč/rok na základě žádosti ze dne 10.1.2022 dle předloženého návrhu.
Usnesení 6/2022
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/2022 s paní D.Š. a panem M.K., oba bytem Moravská Třebová k části pozemku p.č. 1158
o výměře cca 1106 m2 v k.ú. Koclířov od 17.1.2022 za cenu 2Kč/m2/rok, tj. 2212Kč/rok. Na základě žádosti ze dne 27.12.2021 dle předloženého
návrhu.
Usnesení 7/2022
Rada obce schvaluje Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím platný
pro rok 2022 dle předloženého návrhu.
Usnesení 8/2022
Rada obce bere na vědomí žádost o koupi obecního bytu na č.p. 128 Koclířov od sl. L.P., Koclířov ze dne 10.1.2022.
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Usnesení 9/2022
Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání na bytový dům Koclířov č.p. 140,
parcela č.st. 142,1284“ dle předloženého návrhu.
Usnesení 10/2022
Rada obce bere na vědomí stanovisko právníka odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. A.K. ve věci doplnění dotazů radních
(p. Kala, p. Oubrechtová) z minulé rady k předpokladu pro výkon činnosti ředitele ZŠ a MŠ-nesplnění této podmínky viz zápis ČŠI.
Rada skončena: 22:00 hod.
Zapsal/a: Rudolf Kala
Ověřil/a: Anna Oubrechtová

Jiří Tesař
starosta obce

Rudolf Kala
místostarosta obce
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